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ة التوجيه النحوّيّ◌◌ّ    للقراءات القرآنيّة الشاذَّ

  )ھ���ت(ي في كتـاب المحتِسـب �بـن جنّ 

  
  إلى قدَّمھـاأطروحـة 

  مجلـس كـلية ا7داب فـي جــامعة الكوفــة       

  غـــانــم كــامــل سـعـود الحســناوي 

وھي جـــزء من متطلبات نيـل درجة الدكتـوراه في اللغـة العربيـة 
  وآدابھا

  

  بـإشـراف 

  اIسـتاذ الدكتـور عبد الكاظـم محسـن الياسـري

  ����آب                                   ھ                     ����شعبان 

  

  جـامعة الكـوفة

  قسم اللغة العربية / كلية ا7داب 

  الدراسات العليا
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    إقرار المشرف العلميإقرار المشرف العلميإقرار المشرف العلميإقرار المشرف العلمي
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  املناقشةرار جلنة ــإق

  

بشأن  م2009/  1ك/  30بتاريخ  ةالمنعقدالرابعة في جلسته  الكليةمحضر مجلس  إلىاستنادا     
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة يف كتاب احملتسب البن  (بـ الموسومة الرسالةتشكيل لجنة لمناقشة 

  ) ))))ه 392((((    جني

  . )غامن كامل سعود (للطالب  

وناقشنا الطالب في محتوياتھا  الرسالةاطلعنا على  بأننا وأعضاءھانحن رئيس لجنة المناقشة  نقرّ     
في  الدكتوراه ل لنيل درجةووجدناھا جديرة بالقبو 2010 / 2 / 9 ع8قة بھا بتاريخ     وفيما له

  . )                     (وبتقدير  اللغة العربية وآدابھا               
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    . . . . المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة 

  توقيعلا

  

  د سامي ماضي             عضًوا.م.أ

    التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع 

    عالء حسين الرهيميعالء حسين الرهيميعالء حسين الرهيميعالء حسين الرهيمي....دددد....مممم....أأأأ

    عميد الكليةعميد الكليةعميد الكليةعميد الكلية

  توقيعلا     

  

  د صباح عطيوي              عضًوا.م.أ     

  توقيعلا     

  

  د ھادي عبد علي ھويدي        عضًوا.م.أ       

  التوقيع

  

  عضًوا ع8ء الدين ھاشم الخفاجي    د .م.أ
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        اامم%����ققق            

 . )بن عبِد _  Τالحمُد ^ رب[ العالمين ، والص8ة ُوالس8م ُعلى المبعوِث رحمة ًللعالمين      

ا بعدُ  Eأَم...  

  

فإِنE التأليَف في اللغة ، ونحوھا أمٌر يكتسب أھميَتُه من اللغة نفسھا ، وتأثيرھا في حياة الشعوب       

، فكيف إذا كان ھذا التأليف في لغٍة كانت ومازالت محلE تقديس واعتزاز من أھلھا ، فھي لغة الدين 

. ھذا وبعده غاية الَفَخار وآلتُه ؟  والدنيا ، وبھا أنزَل _ عّز وجّل كتابه على نبيه ،  وكانت قبل

والقرآن الكريم له من المقام المحمود عند المسلمين عامة والعرب خاصة ما جعله عنواًنا  لفخرھم ، 

وُھوّية تثبت انتماءھم ؛ فھو كتاُب _ الذي به ختم رساJته إلى عباده ،  أنزله على رجل اصطفاه من 

  .بين خلقه ليختم به أنبياءه ورسله 

وقد انبرى لحملھا في الصدور  رجال J . والقراءات القرآنية تمثل الكيفية التي قرئ بھا القرآن       

  . تلھيھم تجارة وJ بيع عن ذكر _ ، فواظبوا على مراجعتھا وصونھا ، لتنقلھا اSلسُن إلى اSسماع 

ل من صنف في  وقد قيل في ھذه القراءات الكثير ، وُصن[ف بھا كتٌب تباينت       Eمناھجھا ، وكان أو

، فترك لنا في ) ھ���ت(اJحتجاج للشاذة منھا ھو أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة 

اه  عزE وجلE أخريات سني عمره الزاخر بالعطاء العلمّي كتاًبا احتسب به وجه _  Eالُمحَتسب : ( وسم

كانت غايته منه إنصاف ھذه الطائفة من القراءات ) . في تبيين ُوُجوه َشَواذ القراءات واUيضاح عنھا 

اھا أھُل زمانه شاذة  Eول منھا . التي سمSة : والكتاب يكتسب أھميته من وجوه عّدة الوجه اEأھمي

ُعلّو كعب مؤلفه في اللغة : الموضوع الذي كتب فيه ، وما أثير حوله من جدل ، والوجه الثاني 

كتابه ھذا وھو في أوج نضجه العلمي ليختم به جھًدا علمّياً بذله في وعلومھا ، وJسيما أنEه كتب 

خدمة لغة القرآن ، فكان باّراً بھا ، ذاّباً عن حياضھا ، والوجه الثالث Sھمية الكتاب يتمثل في فنون 

اللغة واSدب وعلومھا التي ضمھا ھذا الكتاب بين دفتيه ؛ إذ يجد القارئ فيه من شعر العرب ونثرھم 

جات قبائلھم شيئا J يقل أھمية عن المسائل الصوتية والصرفية والنحوية ، التي سبرتھا عقلية ابن ولھ

  .جني التي قل نظيرھا 

  



 
 

�� 

وقد وجد الباحث في ھذه المادة اللغوية المتنوعة الغنّية غاية الُمريد الذي يسعى إلى أْن يستنبط        

ين الذي في عنقه لھذا اللسان العربي المبين ، فاختار  Eشيئا يبتغي به وجه _ سبحانه ، ويرّد به الد

. ا لبحثه للدكتوراه في اللغة العربية التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة في ھذا الكتاب موضوعً 

ووضع بعد انتظار طويل ، وتأّمل عميق خطة البحث بعد اJستعانة با^ ، واستشارة اSستاذ المشرف 

على البحث الدكتور عبد الكاظم محسن الياسرّي من أجل وضع خطة جديدة للتوجيه النحوي تليق 

عنا التوجيه ال Eنحوي في كتاب المحتسب على ث8ثة اتجاھات ھي بأھمية الموضوع ، فكان أْن وز :

اJتجاه الصوتي ، واJتجاه الصرفي ، واJتجاه النحوي الذي تمثل في توجيه ابن جني للمظاھر 

الطارئة على التركيب ، وھذا ما كشفه لنا كتاب المحتسب نفسه ، فصاحبه كان ينظر إلى اللغة ككٍل 

  . متكامل يسند بعضه بعًضا

ضت طبيعة البحث على وفق ھذه الرؤية أْن ينھض على أربعة فصول تسبقھا مقدمة ھي واقت       

ھذه التي بين يدي القارئ الكريم ، ثم تمھيٌد تناول بالبحث القراءات القرآنية وأھميتھا في الدرس 

  .اللغوي ، وموقف ابن جني من القراءة الشاذة 

ا الفصل اSول ، فبحث في المنھج الذي ا       Eختطه ابن جني لنفسه في التوجيه النحوي للقراءات أم

احترازه بالقرآن ، وحمله القراءة على نظيرھا : القرآنية التي احتج لھا في كتابه ، وھذه الم8مح ھي 

، واJعتدال ، ورأيه في تخّير بعض القراء ) شعرھم أو نثرھم ( من القرآن ، أو من ك8م العرب ، 

Oراء النحوية ، وتذكيره بأصول النحو ، والترجيح والمفاضلة بين قراءاتھم ، وموازنته بين ا

القراءات ، وميله إلى اJختصار ، وما وقع فيه من سھو ، أو تناقض في بعض اOراء ، ومھارته في 

  .إظھار صنعته النحوية 

لثاني وكان اJتجاه الصوتي الذي سلكه ابن جني لكشف أسرار التركيب النحوي محوًرا للفصل ا      

م الباحث لھذا الفصل بمدخٍل عرض فيه جانًبا من جھود النحاة اSوائل في دراسة . من البحث  Eوقد قد

ل بعدھا في الجوانب  اSصوات ، ثم بحث في أثر القرينة الصوتية في التوجيه النحوي ، ليفص[

يه إلى الع8قة بين الصوتية التي اتخذھا ابن جني أُسًسا لتوجيھه النحوي ، وھي استناده في التوج

اSصل المفترض للحركات والواقع اللغوي لفك[ رموز التركيب ، ثم التفت الباحث إلى أثر الفواصل 

كت(النطقية  Eمصطلح منھا عند القدماء ) الوقف والس Eعراب والمعنى ، بعد أْن أوضح كلUفي ا

ر أنE ھذه الفواصل من صميم والمحدثين ، وبيEن كيف وظفھا ابن جني في توجيھه النحوي باعتبا

الدرس الصوتي ، وختم الباحث ھذا الفصل ببحث عن التنغيم  ، وتوظيف ابن جني له في توجيھه 

  .النحوي 
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، وقد تناول فيه الباحث ) اJتجاه الصرفي في التوجيه النحوي: (وكان عنوان الفصل الثالث        

داخلي للمفردات وأثره في التوجيه النحوي ، ثم إدراك ابن جني ع8قة الصرف بالنحو ، والتحول ال

بحث موضوع المبني للمعلوم والمجھول بوصفه موضوًعا صرفّيًا ذا أثر نحوي ، وقد وظفه ابن 

  . جني في توجيھه النحوي للقراءات الشاذة التي احتج لھا في كتابه 

من المظاھر الطارئة على وانفرد الفصل الرابع ، وھو اSخير من ھذه الرسالة ببحث جملة         

التركيب في كتاب المحتسب ، وھذه المظاھر الطارئة J ترتبط ارتباطاً مباشًرا بالجانب الصوتي ، 

أو الجانب الصرفي ، وتمثلت في القراءات القرآنية التي وجھھا بالحذف ، أو الحمل على المعنى ، أو 

في كتاب المحتسب ، والباحث في كل ما العطف على المحل ، في ضوء ما وجده من أمثلة القراءات 

ذكره يؤصل اOراء ، ويقارن بينھا ، ويحلل ما يستدعي التحليل منھا ، ويناقشھا ، فقد اتبع في كل 

  .وختم البحث بخاتمة ذكر فيھا أھمE نتائج البحث . ذلك منھًجا وصفّياً تحليلّياً 

در والمراجع من كتب النحو ، وكتب واستعان الباحث على إتمام بحثه بطائفة من المصا       

الصوت لمؤلفين مختلفين ، وكتب الصرف ، والمعجمات اللغوية ، وكتِب علم اللغة لمؤلفين مختلفين 

، وكتب القراءات ، وتراجم القراء ، وكتب تفسير القرآن ،  ومعاني القرآن  وإعرابه ، وكتب أخرى 

  .مختلفة ، ورسائل جامعية ، ودوريات 

وجلE برحمته ولطفه ،  فله الحمُد ،  عزE تخُل رحلة البحث من صعوبات وعقبات يّسرھا _ ولم       

م لي يَد العون لكي يتم ھذا  Eشارق ، ثم الشكر من بعده لكل[ َمن قد Eح بارق ، وما ذرJ وله الشكُر ما

ان معي في كل خطوة العمل بدًءا باSستاذ الدكتور عبد الكاظم الياسرّي المشرف على البحث الذي ك

أخطوھا لكي J تزّل قدٌم بعد ثبوتھا ، ثم لقسم اللغة العربية في كلية اOداب في جامعة الكوفة ممث8 

برئيس القسم اSستاذ الدكتور رحيم خريبط الساعدي وأساتيذ القسم الفض8ء ، وَمن منحني شيئاً من 

ه ، وJسيما أساتيذي الكرام الذين تجشموا وقته لقراءة ھذا البحث ، وتقويمه ، أو مناقشة صاحبه ب

لوا وعثاء الطريق ولھم  Eريب  -عناء السفر وتحم Jوالحمُد ^ . على البحث وصاحبه يٌد بيضاء  -و

  .رب[ العالمين 
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  دــمهيــالت
  

أهميتها يف   القـراءات القـرآنيــة
 
ّ
وموقف ابن جني   الدرس اللغوي

 .من االحتجاج بالشاذة منها 

  

  

  

  

  

  

     القراءات القرآنيةالقراءات القرآنيةالقراءات القرآنيةالقراءات القرآنية
ّ
 ، و أهميتها يف الدرس اللغوي
ّ
 ، و أهميتها يف الدرس اللغوي
ّ
 ، و أهميتها يف الدرس اللغوي
ّ
        ::::    ، و أهميتها يف الدرس اللغوي
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يجعل القرآن الكريم وقراءاته نصب عينيه  ن أنْ عن يتصدى للبحث في اللغة العربية لمJغنى         

، فالقرآن الكريم ھو كتاب العربية اSكبر ، الjذي J يأتيjه الباطjل مjن بjين يديjه وJ مjن خلفjه ، وھjو 

.  واUعجjjاز للبيjjان ) المعجjjز فjjي ب8غتjjه ، ونظمjjه ، وھjjو الjjوحي المنjjزل علjjى محمjjد بjjن عبjjد _

واحيھjا ، إليھjا فjي فقjه اللغjة العربيjة الفصjحى مjن جميjع ننطمjئن  ريخيjةتاوثيقة     القرآنية والقراءات

تjدرك أھميjة  ، يتوارثھjا القjراء جjي8 عjن جيjل ، لjذا ينبغjي أنْ  معjا رسملباونطق وثيقة تنتقل إلينا بال

فjي  عيشjف رواياتھjا سjجل دقيjق لمjا كjان يھذه القراءات علjى اخjت8 ، إذ إنE  دراستھا بأسلوب علمي

ن السبعة ، أو من غيرھا مما صوتية ولغوية ، وJ فرق في ذلك بين قراءٍة م ظواھرك8م العرب من 

ھjا تحتjوي ظjواھر لھجيjة ، فھذه الشواذ لم توصْف بالشذوذ لضعف روايتھا ، وS JنE  )الّشواذ(بسمي 

 Eيَ م[ ما سُ غير شائعة في اللسان الفصيح ، وإن  Eاذ شاذاً الش  EنS د؛jن مجاھjإ$  (( ، )1( ه خارج عن سبعة اب

، ولعلAه ، أو  ائه ، محفAوف بالروايAات مAن أمامAه وورائAهه مع خروجه عنھا نازع بالثقة إلى قر= أن= 

  )2( . )) مع عليهتفي الفصاحة للمج ، مساوٍ  كثيراَ منه

والقراءات منبع غزير يثري اللغة ، ويمدھا بالنمو والحياة لتصمد بوجjه التيjارات الفكريjة علjى       

ن بjين زاونj ، فjإذا أردنjا أنْ  وھjي سjجٌل واٍف للغjات العjرب ولھجاتھjا. العصjور واSزمنjة اخت8ف 

ن لنjا فjي ، فإننjا نجjد كتjب القjراءات خيjر عjو ، أو ھjذه اللغjات مjن حيjث النمjو أو التطjور اللھجات

منjذ وقد اھتم النحاة العرب بالقراءات القرآنية ووظفوھا في درسjھم النحjوي ،  )3( تحقيق ھذا الغرض

أْن طالعنا أول كتاب متكامل في النحو العربي ، وھو كتاب سيبويه ، ولكل[ مjنھم جھjود فjي توجيھھjا 

                                                             

، والظواھر اللغوية في قراءة 9: عبد الصبور شاھين .ينظر أثر القراءات في اSصوات والنحو العربي ، د) 1(

 .29: صاحب أبو جناح . الحسن البصري ،  د

المستوى اSول فقھّي ، وھو موضع : ، ويذكر أنE ثمة مستويين يتحقق فيھما مفھوم الشذوذ  1/32:المحتسب ) 2(

عناية الفقھاء والقراء ، ويترتب على تحققه عند جمھورھم  رّد القراءة الشاذة وتحريم الت8وة بھا تعبدا، والمستوى 

لغوّي ، وھو يتقرر  بموجب معايير النحويين واللغويين وقواعدھم ، وھي J تلتقي بالضرورة مع مقاييس : اOخر

وعلى المستوى اSول يشترط القراء لصحة القراءة شروطا . ا ليست موضع اتفاق بين أھل اللغة أنفسھم القراء كما أنEھ

النشر : ينظر. ( ث8ثة ھي أنE تكون القراءة موافقة لرسم المصحف ، وأْن توافق العربية ولو بوجه ، وأْن يصح سندھا 

:1  /9  - 10. ( 

اللھجات العربية في :  ، وينظر  347:عبد العال سالم مكرم .الدراسات النحوية ، دالقرآن الكريم وأثره في : ينظر) 3(

  . 1: عبُده الراجحي . القراءات القرآنية ، د
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jي الjا يغنjوي بمjان ف ؛ درس النحjاكjيب لھjور نصjي موفjات فjائل  ھمتوجيھjة للمسjرى .  )1( النحويjوي

 Eلة عزفوا عن ھذا المجال لصعوبة تأتّ الدارسين قد  الدكتور عبد الصبور شاھين أنjر مواصjيِه ، وُعْس

فاJھتمjام   (( )2(. ومطبوعjةٍ  ، ولندرة مjابين أيjدينا مjن مصjادر مخطوطjةٍ  البحث في دروبه ومتاھاته

  )3(. ))  قليٌل اليوم إذا ما قيس بدراسات القدماء - على أھميتھا – بالقراءات

ة إلى راويھا  ،قراءة وجه ومسّوغ  يكون لكل[  ي أنْ ومن الطبيع         Eولم يكن القّراء  ،مادامت معزو

وھjjم   ،8متھا مفjjّرطين فjjي جنjjب اللغjjة ؛ بjjل كjjانوا حريصjjين تمjjام الحjjرص علjjى سjjعلjjى كثjjرتھم 

 من اSوجه قد حافظوا لنا على قدر كبيـر من الظواھر اللغوية المقبولة التي جjاز أنْ  ذبروايتھم لما شـَ 

 –مjا مقjاييس اSصjوليين فھjذا J يمنعنjا مjن درسjھا شjاھداً  ءةوإذ مjا رفضjت قjرا ،قرأ القرآن بھjا يُ 

أو صوتية ؛ فالقراءات التي خالفت الرسم القرآني مع اتفاقھا مع القراءة ، على ظاھرة لغوية  - أحيانا

Sر يالمشھورة في اjن أثjتخلو م J شتقاقيJرصل اjت النظjه ، لفjإلي  Eك أنjا  ذلjاتٌ معظمھjع  روايjيرج

ا عjن راءات ناشjـئً وھكjذا نجjد معظjم اSمثلjة فjي ھjذه الطائفjة مjن القj. ارات لھجيjة منشؤھا إلى اعتب

كاستعمال صيغة مjن صjيغ جمjع التكسjـير فjي  ،أسباب أخرى غير اللھجات  أو عن ،التأثير اللھجي 

 ﴾)4( xA���xA���xA���xA���    x*�Sx*�Sx*�Sx*�S ﴿وكالعدول عن الرفع إلى النصب في ، )َعَبدة( و) دأعبُ (موضـع الفعـل الماضي في مثل 

وھjذه القjراءة ذكرھjا سjيبويه فjي  ،وھي مخالفة للرسم مjن ھjذا الوجjه ،  )5( بنصب حور ، وصفته ،

                                                             

د والقراءات القرآنية ، بحث للدكتور علي ناصر غالب ، مجلة المورد ، المجلد التاسع والعشرون ، : ينظر ) 1( المبر[

  .36: ھ 1421 - م 2001العدد الرابع ، 

 .7: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ينظر ) 2(

:  م 1992: أحمد نصيف الجنابي ، المورد . عاصم بن أبي النEجود مقرئ العراق واOفاق وأصول قراءته ،  د ) 3(

5  . 

  .             56/22: سورة الواقعة ) 4(

ولحِم (بالجر عطًفا على ما قبلھا ، ) وُحوٍر ِعيٍن (الراء والنون قرأھا اSعمش وحمزة والكسائي والمفضل بكسر ) 5(

ا يشتھون Eبي جعفر النحاس : ينظر ) طيٍر ِممS ئتنافJوتبيان الطوسي  9/204: ، وتفسير الثعلبي  703: القطع وا ،

حيان في إلى حمزة والكسائي ، ونسبھا ابن  301-2/300: في تفسيره ) ھ682ت(، ونسبھا البيضاوي 9/492: 

لمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبي جعفر وشيبة واSعمش وطلحة والمفضل وأبان  8/206: البحر المحيط  Nإلى الس

ا القراءة بالنصب فقد نسبت إلى أبّي ، وعائشة . وعصمة والكسائي  Eوأبي العالية ، وعاصم في زاد المسير = =أم

إلى عكرمة ، ونسبھا القرطبي إلى  5/188: لمحرر الوجيز في حين نسبھا ابن عطية في ا J :7/281بن الجوزي 
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 )) ضjمرحjرف الجjر J يُ  SنE  ، جjرq  يصل إJ بحرفِ  J ضمر فع8ً ت أنْ  وJ يجوز (( : إذ قال الكتاب 

)1(  ، Eتألف المنصوب  إذ إنj Eال تثبjة حjى أيjاني علjحف العثمjي المصjذا  )2(فjد ؛ وھjي قjأثير اللھجjالت

إذا كjان اJخjت8ف  Jسjيماو ، نجده أيضا في الروايات الموافقة للرسم والمتحدة في اSصل اJشjتقاقي

��y "�ِ� �� /"ِ� ( قراءة فقد ورد أنE  ،لروايتين راجعا إلى نوع الحركات بين اْ�,�ِ"/ �� �ِ�" �y�ْ�,�ِ"/ �� �ِ�" �y�ْ�,�ِ"/ �� �ِ�" �y�بكjر لغjة  ، )َسjْھل)بوزن  ( ,�ْ

 (حjين صjارت ، )َملكjوت( في وقلب التاء ثاءً  ، )أفq (وكذلك أوجـه الموافقـة للرسـم في ، )3(بن وائل

  )5( .وبعض تميم بالفتح  ، )4(في تميم وأسد )ھيھاتِ ( وقراءة ، لغةً  )وثَملك

، التي ترفضھا الفصحى الظواھر اللھجية ن تكاد تخلو من قراءات القرآ لجدير بالذكر أنE ومن ا       

مjن  ، والكشكشة ، والفْحَفَحة ، والَعْجَعَجة ، واJستنطاء ، فقـد آل معظم ذلjك إلjى اJنقjراضكالعنعنة 

؛ بل اشتملت على الظواھر الراقية التي تتناسب وفصاحة اللسان العربي ، كاUمالjة  العربية الفصحى

jتھا لھجjة...واUدغام والھمز واUسكان وغيرھا من الظواھر Eحى امتصjواھر فصjذه ظjريش أو  ، فھjق

لھجة  Jسيماالسيطرة على لسان العرب ، وبعضھا من تقاليد اللھجات المجاورة ، التي كانت تنازعھا 

الحقيقّية التي كان عليھا من الباحثين يرون في القراءات القرآنية الصورة  نجد ثلة ف8 عجب أنْ . تميم 

   )6(. النطق العربي الفصيح

                                                                                                                                                                               

أي أنه نسبھا إلى )) كذلك ھو في مصحف أبي : (( اSشھب العقيلي ، والنخعي ، وعيسى بن عمر الثقفي ، ثم قال 

  . 17/205: تفسير القرطبي : ينظر . أبّي عن طريقھم 

  .كعب ، وقد نسبھا إلى أبّي بن  95 – 94/  1: كتاب سيبويه ) 1(

 . 268 - 257: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ينظر ) 2(

 . 374/  6) :ھ745(البحر المحيط ، Sبي حيان اSندلسّي : ينظر ) 3(

 .6/404: المصدر نفسه : ينظر  )4(

الوجيز ، Jبن ، والمحرر  7/46) : ھ427(، وتفسير الثعلبي  18/28) : ھ310(جامع البيان ، للطبري : ينظر) 5(

، والقراءات القرآنية في ضوء علم  12/122) : ھ671(، وتفسير القرطبّي  143/  4) : ھ 546(عطية اSندلسّي 

  .278-267: اللغة الحديث 

يرى الدكتور عبد الصبور شاھين أنE القراءات القرآنية خلت من الظواھر اللھجية الھابطة عن مستوى الفصحى ، ) 1(

، وباJستنطاء نحو ) َعتEى ِحين: (يأبى ذلك ؛ إذ وصلت إلينا قراءات بالعنعنة ، نحو قراءة ابن مسعود  ولكن اJستقراء

ا أَنطيناك الكوَثر: (  Eصوات والنحو العربي ، د: ينظر ) إنS12 -  9: عبد الصبور شاھين . أثر القراءات في ا. 



 
 

�8 

        Eتح  ولعلjو الفjخير من بحث في توجيھه القراءة الشاذة وبيان أھميتھا في الدرس اللغوّي  ھو أب

عة مjjن توجيjjه وتوجيjjه القjjراءة الشjjاذة أقjjوى فjjي الصjjنا  (( : )ھ794ت(قjjال الّزركشjjّي . بjjن جنjjي 

وقjد ُيستبشjع ظjاھر الشjاذ  بjادَي ...ومن أحسن ما ُوِضjع فيjه كتjاب المحتسjب Sبjي الفjتح المشھورة 


 ���	.�ْ��2 �3��24����7ْn�" Z�2 ���7nْ�" �����2 ِz�AَG    (:  فيدفعه التأويل كقراءة ،الرأي ِ�̀ 4َa ً4O����2 ُ'�{�Yَ� �J���� �
��َ|َ� Fُْ����7ْn�" Z�2 ���7nْ�" �����2 ِz�AَG�ْ��2 �3��24�.	��� 
ِ�̀ 4َa ً4O����2 ُ'�{�Yَ� �J���� �
��َ|َ� Fُْ����7ْn�" Z�2 ���7nْ�" �����2 ِz�AَG�ْ��2 �3��24�.	��� 
ِ�̀ 4َa ً4O����2 ُ'�{�Yَ� �J���� �
��َ|َ� Fُْ����7ْn�" Z�2 ���7nْ�" �����2 ِz�AَG�ْ��2 �3��24�.	��� 
ِ�̀ 4َa ً4O����2 ُ'�{�Yَ� �J���� �
��َ|َ� Fُْ� )1((  على بناء

وقjد اھjتّم ، ) 2( )) ...راجjع إلjى الjوليّ ) وھjو (وتأويل الضمير في الثاني ؛ الفعل اSول للمفعول دون 

وھjذا اUمjام الزركشjي نفسjه ُيشjيد . وجه ما ذھب إليه كل قjارئ  العلماء بفن توجيه القراءات وتبيين

j. ا ُصن[ف فيه ويذكر طائفة  ممّ )  البرھان (تابه بھذا الفن في موطن آخر من ك Eل  هويرى أنjن جليjف ،

)  الحّجة (منھا كتاب و ،يذكر طائفة من الكتب التي صنفت فيه و ،ج8لة المعاني وجزالتھا  فُ رَ تعبه 

)  الھدايjة (، وكتjاب  )3() ھ437ت( القيسjي لمكي) الكشف( ، وكتاب )ھ377ت( الفارسيSبي علي 

فوا في  , )4( ) ھ430 توفي بعد سنة ( للمھدويّ  Eيرى و ، القراءات الشواذتوجيه ثم يعرج على َمن صن

  )5( .Jبن جني )  المحتسب (من أحسنھا كتاب أن 

       Eشك في أن Jث  وjن حيjواذ ، مjم الشjض معظjه رفjالتشدد في قبول اللھجات العربية يترتب علي

كانت غير موافقة لقياس الفصحى القرشية ، أعني قياس اللغة اSدبية التي ارتفعت إلى أرقى مسjتوى 

معنى ھذا إننjا نقبjل كjل قjراءة شjاذة ، مھمjا تكjن مخالفjة لjنھج  ليس  ((. وإحكام المقاييسمن التطور 

 Eه ، وإنjjي تطبيقjjف Jه وjjي رأيjف J ، ذاjjى ھjjد إلjjم يقصjي لjjن جنjjان ابjjحى ، فjد الفصjjا نريjjراد أننjjا المjم

تjي J تليjق بلغjة ، الِة بتعد عن الظواھر اللھجية الُمِسjفتفصيح الشاذ ، أو ھذا الذي ُسّمَي شاذاً،  متى ا

                                                             

/  6: سورة اSنعام . ( والثاني للمجھول , ببناء الفعل اSول للمعلوم  ﴾ "�Z�2 ���7nْ�" �����2 َZ�2 ���7nْ�" �����2 َZ�2 ���7nْ�" �����2 َZ�2 ���7nْ�" �����2���7nْ�"���7nْ�"���7nْ�"���7nَْ  ﴿ :اOية برسم المصحف ) 2(

14. (  

  . 341/  1: البرھان في علوم القرآن ) 3(

ھو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني اSصل القرطبي المسكن ، أستاذ ) 4(

  . 309/  2: غاية النھاية : ينظر . ھ 437توفي سنة . القراء والمجودين 

ھو أحمد بن عمار المھدوي ، قارئ مشھور بالمغرب له مصنفات كثيرة ، منھا الھداية في القراءات السبع ، قرأ ) 5(

  . 92/  1: غاية النھاية . ھ 430توفي بعد سنة . على محمد بن سفيان ، وقرأ عليه غانم بن الوليد وغيره 

  .1/419: البرھان : ينظر ) 5(



 
 

�� 

فjي  )البعjد التjاريخي( مفھjوم فض8ً عن  ذلك فإن إھمال اللھجات له ع8قة وثيقة بغياب )1( .)) القرآن

  )2( . علم اللغة العربية

نق8 عن )  اUتقان في علوم القرآن ( في كتابه) ھ911ت( ويؤيد ھذا اJتجاه ما ذكره السيوطي       

اللغات خمسون في القرآن من   ((:  ، قال ) اUرشاد في القراءات العشر (أبي بكر الواسطي في كتابه 

  )3(. ))  لغة

 (، و) فيما وقjع بغيjر لغjة الحجjاز ( : وقد أفاض السيوطي بذكر ھذه اللغات تحت عنوانين ھما      

jإ:  ، وقال في العنوان اSول) فيما وقع بغير لغة العرب Eر نjم ذكjرداً، ثjاً مفjه تأليفjك ه رأى فيjة ذلjأمثل

 E4( . ن سبقه من العلماءنق8 عم(  Eخر فقد ذكر أنOّماهأّما في العنوان اjاً سjه كتابjرد لjه أف ) اjذب فيمjالمھ

  )5( .، وقد لّخص في كتابه اUتقان فوائده ) وقع في القرآن من معّرب

ا قد يبدوعلى و       Eحصاء الرغم ممUفي ھذا ا  Eي أنjلة معينة ھJد  من مبالغة فان له دjرآن قjة القjلغ

ھذا ھو ما عناه ابن الجزري ومن أخذ برأيه  ولعلE . عت من مفردات اللغات واللھجات شيئاً كثيًرا وسّ 

ة القjjراءة موافقjjة العربيjjة ، ولjjو بوجjjه ، فھjjذه الموافقjjة الوجھّيjjة Eحjjـترط لِِصjjين اشjjك  حjj8 شjjع بjjتتس

باً مع المحافظjة علjى المسjتوى الفصjيح ال8ئjق بjنص القjرآن ، وھjو مjا نحjرص للقراءات الشاذة غال

  .عليه 

وللقراءات الشاذة أھميتھا اللغوية والتاريخية ، وقد تكون القراءة الشاذة فjي  منزلjة المشjھورة ،       

توى ْنزوي فjي  مسjـَتj من حيث الفصاحة ؛ بل قد تكون أفصح منھا ، ولكن ھكذا شjاء لھjا القjدر ، أنْ 

ومن ھذه القراءات ما نسjبت إلjى أصjحابھا ، ومنھjا مjا لjم تنسjب ، فمنھjا مjا اجتمjع علjى  )6(الشذوذ 

بصرف النظjر عjن  -روايته جمھور من الصحابة والتابعين ، ومنھا مجھول الراوي ، وكل ذلك يعد 

، الشjائعة والمحjدودة ،  اظواھرھjولھجاتھا القديمjة ، بجميjع  ةحيما يمثل حال اللغة الفص خير -السند
                                                             

  .273: عبد الصبور شاھين .القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، د) 1(

  . 222: أع8م الفكر اللغوي ، الجزء الثالث ، التقليد اللغوي العربي ، كيس فير ستيج : ينظر ) 2(

 . 89/ 2: اUتقان في علوم القرآن ) 3(

 .90 -78/  2:  اUتقان في علوم القرآن : ينظر ) 4(

  .103 -2/91: المصدر نفسه : ينظر ) 5(

 . 7: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ينظر ) 1(



 
 

�� 

   )1(.فليس من شاردة أو واردة إJ ولھا في الشواذ شاھد أو أكثر

وكان Jخت8ف ھjذه القjراءات بحسjب تصjنيف رواتھjا أثjر فjي اخjت8ف مواقjف النحjاة منھjا ؛        

ل لكونھا تعبر عن لھجات مختلفة ، وتحمل معاني كثيرة ومتباينة للنص القرآني ، أثارت حولھjا الجjد

  )2(. ، وشجعت على التفكير واJجتھاد 

 ،لم تصjانْعھم اSقjدار  ،نجدھم أناسا فض8ء علماء  ، وإذا راجعنا تراجم أكثر القارئين بالشذوذ       

معظjم القjراءات ليسjت شjاذة بjالمعنى الحقيقjي  والم8حjظ أنE .  وقّدمت عليھم من ھjم دونھjم بالمنزلjة

S قراء في  ،نھا كانت خ8ف معھود العامة للشذوذ وإّنما رميت بالشذوذ ؛Uوخ8ف ما يعرفه شيوخ ا

ولكن ھذا لم يمنع اللغويين والنحjويين ، والمفسjرين مjن ذكjر بعضjھا ھنjا وھنjاك مjن  ، )3(اSمصار 

الjذي وجjد فjي بعضjھا وجھjا مjن قjوة العربيjة يؤيjد قاعjدة , مؤلفاتھم واJحتجاج به بدًءا من سjيبويه 

 (( :، ويكتفjي بقولjه  )4(أقرھا في كتابه من غير أْن ينكر قراءة العامة ، وھjو يشjير إلjى قارئھjا حيًنjا 

   )5( .حيًنا آخر  ))قرأ أناس

ا من الصjحابة الكjرام ، أو مjن التjابعين ،  الذين ُصن[فت قراءاتھم فيما بعد بالشاذة والقراء        Eھم إم

أو من تابعي التابعين ، وكjانوا علjى علjم بلغjة القjرآن الكjريم ودقائقھjا ، ولjم تكjن القjراءات الموافقjة 

لرسjjم القjjرآن الكjjريم علjjى درجjjة واحjjدة مjjن الjjذيوع واJنتشjjار ، تبعjjا لعjjدد الjjذين يحملjjون القjjراءة ، 

ا اSمر دفع العلماء إلى اJختيار ، الذي قاد إلى ترك القراءات التي J ومستوى عدلھم وتوثيقھم ، وھذ

دة ، فلjم يكjن القjراء علjى  تناسب قناعjاتھم ، ثjم مjا لبثjت أْن تحولjت ھjذه القناعjات إلjى مقjاييس محjد[

كثرتھم على مستوًى واحد مjن ضjبط العربيjة ، ممjا دفjع طائفjة مjن العلمjاء الُغُيjر علjى العربيjة إلjى 

في ھذا الفن  ، والتماس العون في ضبط القراءات من علوم العربية ، وھو ما طبع ھذا البحث  الكتابة

  .بطابع لغوّي ، أيEده أنE قسًما من القراء ھم من اللغويين والنحاة 

                                                             

  .المصدر نفسه ، والصفحة نفسھا : ينظر ) 2(

  . 130:  كريم حسين ناصح . نظرية المعنى في الدراسات النحوية ، د: ينظر ) 3(

 .37 - 36: ھادي معرفة التمھيد في علوم القرآن ، محمد : ينظر ) 4(

  . 95/ 1:، دار الجيل  1كتاب سيبويه ، ط:  ينظر في سبيل المثال ) 5(

  . 144/  1: المصدر نفسه ) 5(
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  ::::القراءة الشاذةالقراءة الشاذةالقراءة الشاذةالقراءة الشاذةبببب    االحتجاجاالحتجاجاالحتجاجاالحتجاجمن من من من ابن جني ابن جني ابن جني ابن جني     موقفموقفموقفموقف    

        Eي أنjن جنjد ابjي عنjتعن J اذةjة الشjا قاالقراءات القرآنيjاذة ھjة شjى لھجjة علjه  -ئمjوحي بjا يjكم

 - مشھورھا وشاذھا - ا صلة القراءاتأمE  )1(.  ما ھي ما لم يذكره ابن مجاھد في كتابهوإنE  -المصطلح 

 يحةعربيjة الفصjھا من العلوم التي ينبغي اJعتماد عليھا في دراسة الإذ إنE . باللھجات فھي صلة وثيقة 

 EنS ن  ؛jjا مjjواھدرواياتھjjق الشjjأوث jjوتية والصjjا الصjjه ظواھرھjjت عليjjا كانjjى مjjة ، علjjرفية والنحوي

القjjراءات الشjjاذة ھjjي أغنjjى  مjjن الممكjjن القjjول بjjأنE  عامjjة ، فjjي مختلjjف اللھجjjات ؛ بjjل إنE واللغويjjة 

التي يلمح فيھا المjرء صjورة ا للدراسة الحديثة ،  تصلح أساسً  مأثورات التراث بالمادة اللغوية ، التي

فھjو قjد نظjر إلjى المjادة . وھjذا مjا سjجله أبjو الفjتح لنjا فjي كتابjه المحتسjب  )2(.ة تاريخ اللغة الخالjد

اللغوية الثرة التي ضمتھا تلك القjراءات نظjرة موضjوعية ، ولفjت اSنظjار إلjى مjا خفjي مjن أسjرار 

دة اSسانيد ، وراح يلتمس لھا الوجjوه ، و  لjم يجjدحjين اللسان العربي في تلك الروايات اللغوية المتعد[

  .توجيًھا مقبوJ لديه فھو يعلل ضعف ھذه القراءة ، أو تلك ، قياًسا بنظيرتھا المشھورة لھا 

ومما يقّوي رأي ابن جني في إنصاف القراءات الشاذة تجويز طائفة من علماء السلف القراءة         

ورأي ) ھ179ت(، وإحدى الروايتين عن مالك) ھ150ت(فثمة رأي Sبي حنيفة  ،بالشاذ في الص8ة 

الص8ة ؛ ه تجوز القراءة بالشاذ في أنE ) ھ241ت(، وأحمد بن حنبل )  ھ204ت(Sصحاب الشافعي 

 EنS الصحابة والتابعينξ  القاسم الخوئّي  السيد أبو قالو )3(.كانوا يقرؤون بھذه الحروف في الص8ة 

υ والحق ((: في تفسير البيان  : Eولية القاعدة تقتضيه الذي إنSالص8ة في القراءة جواز عدم ھو ، ا 

 الواجب نS E ،∆المعصومين أوصيائه أحد من أو،  ) اSكرم النبي من بھا القراءة تثبت لم قراءة بكل

 من دE بُ  ف8 ذلك وعلى ،... قرآنا كونه يحرز لم شئ قراءة يكفي ف8 القرآن قراءة ھو الص8ة في

 اJمتثال Uحراز ، الواحدة الص8ة في اJخت8ف مورد تكرار أو المختلفة القراءات بعد الص8ة تكرار

 ةبأيE  ، القراءة على شيعتھم∆ المعصومين تقرير من قطعيا ثبت ما إلى بالنظر اوأمE  ... ، القطعي
                                                             

كتاب السبعة في القراءات على رأس الِمائة الثالثة ببغداد ، ) ھ324( ألف أبو بكر بن مجاھد المتوفى سنة ) 1(

ؤهُ في ذلك كثير من اSئمة المتقدمين واختلِف في سبب اقتصار ابن مجاھد على سبع Eينظر . ة من القراء ، وخط :

 .وما بعدھا  49/ 1: النشر في القراءات العشر 

  .273: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ينظر ) 2(

أحمد مختار . ، و دعبد العال سالم مكرم . ، ومعجم القراءات القرآنية ، د 1/14:النشر ، Jبن الجزري : ينظر ) 1(

 .58/ 1مج : حمدي سلطان حسن العدوّي . ، والقراءات الشاذة دراسة صوتية ودJلية ، د 114-1/113: عمر 



 
 

�� 

 ھذه كانت فقد.  منھا واحدة كل كفاية في شك ف8 ، زمانھم في المعروفة القراءات من واحدة

 إلينا لوصل الردع ثبت ولو ، بعضھا عن ردعوا ھمأنE  عنھم يرد ولم ، زمانھم في معروفة القراءات

ما يقرأ اقرأ ك( : بقولھم القراءات ھذه إمضاء∆ عنھم ورد بل ، باOحاد نقله من أقل وJ ، بالتواتر

 ، العشر أو السبع بالقراءات الجواز لتخصيص معنى ف8 ذلك وعلى. )1() إقرؤا كما علمتم. الناس 

ة ، وJ نE شاذة ، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أھل السN  القراءة تكون J أنْ  الجواز في يعتبر نعم

��yَ "��� �� /"ِ�(موضوعة ، أما الشاذة فمثالھا قراءة �,�ِ"/ �� ���" �yَ��,�ِ"/ �� ���" �yَ��,�ِ"/ �� ���" �yَ��,(  Eا الموضوعة بصيغة الماضي ونصب يوم ، وأم

�(فمثالھا قراءة })�})�})�})�$4.�7�� w\41S �, ُ�� j0~ 4�$4.�7�� w\41S �, ُ�� j0~ 4�$4.�7�� w\41S �, ُ�� j0~ 4�$4.�7�� w\41S �, ُ�� j0~ 4(  برفع كلمة)_(  ، ونصب كلمة)على قراءة  )العلماء

القراءة في الص8ة بكل ه تجوز أنE ((  : υالسيد الخوئي  قولوصفوة  )3(.))  )2(الخزاعي عن أبي حنيفة 

 ∆في زمان أھل البيت عليھا الناس قراءة  تعارف
((.)4(   

 -   ،  )6()ھ354ت( ابjjن مقسjjمو )5( )ھ328 ت( وإذا أضjjفنا إلjjى ھjjذه اOراء رأي ابjjن شjjنبوذ      

اللjذين  -ھما أعلى منه كعبا في مجjال القjراءة Jبن مجاھد وھناك من يرى أنE  وھما عالمان معاصران

                                                             

  . 821/  4: وسائل الشيعة ، للحر العاملي : ينظر . Αالحديث لzمام جعفر بن محمد الصادق ) 2(

قال أبو الع8ء الواسطي أن : (( قال ) راءات العشرالنشر في الق( ذكر ھذه القراءة ابن الجزرّي في كتابه ) 1(

الخزاعى وضع كتاباً في الحروف نسبة إلى أبي حنيفة فأخذت خط الدار قطني وجماعة أن الكتاب موضوع J أصل 

برفع الھاء ونصب الھمزة وقد راج  )إنما يخشى _ُ من عباده العلماَء ( وقد رويت الكتاب المذكور ومنه ) قلت( له 

 .27/  1: النشر )) . أكثر المفسرين ونسبھا إليه وتكلف توجيھھا وإن أبا حنيفة لبرئ منھا ] على[ك ذل

  .168: البيان في تفسير القرآن ) 3(

  .المصدر نفسه والصفحة نفسھا ) 3(

لت بن شنبوذ ، أبو الحسن البغدادي شيخ اUقراء بالعراق ، وأحد م) 4( Eن جال في ھو محمد بن أحمد بن أيوب بن الص

الب8د في طلب القراءات مع الثقة والعلم ، وكان وقع بينه وبين أبي بكر بن مجاھد خ8ف ، كان يرى جواز القراءة 

ينظر . بالشاذ ، وھو ما خالف رسم المصحف اUمام ، مع أنE الخ8ف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديًما وحديثا

  . 55 – 52/  2: الجزري غاية النھاية في طبقات القراء Jبن : 

ھو ابن مقسم العطار ، محمد بن الحسن البغدادي ، من علماء القرن الرابع الھجري ، نادى بضرورة تصحيح كل ) 5(

عّده الذھبي من أحفظ أھل زمانه لنحو الكوفيين . قراءة وافقت الرسم ووجًھا من وجوه العربية ، وإن لم يكن لھا سند 

  . 248 -247/ 1: معرفة القراء الكبار للذھبي : ينظر . ورھا وغريبھا وشاذھا ، وأعرفھم بالقراءات مشھ



 
 

�� 

في القراءة صحة السند وإْن خالفjت رسjم  شترط اSولاي الص8ة بالقراءة الشاذة ، ويجيزان القراءة ف

وإْن لjم يكjن لھjا  ،لصحة القراءة موافقة الرسم ، ووجًھا من وجوه العربية  واشترط اOخرالمصحف 

أضفنا ھذين الرأيين إلى ما تقدم تتضح لنا قjوة ھjذه القjراءات مjن الجانjب الفقھjي ، وھjو إذا  و. سند 

أمjر لjيس مjن شjأن ھjذا البحjث اللغjوي الخjوض فjي تفاصjيله ، ولكننjا نجjد فjي قبjول أئمjة المjjذاھب 

تقبل ھذه القراءات في الدرس اللغوي  شاذ في الص8ة ، وھي عمود الدين فمن باب أولى أنْ القراءة بال

عامة ، والدرس النحوي على وجه الخصوص بوصفھا رافًدا مھما يصبN في مصjلحة تيسjير الjدرس 

  . النحوي ، وإغناء قواعد اللغة

القjـرآن الكjـريم  إنE ؛ إذ  - شjاذھاو مشjھورھا - نكار تjواتر القjراءاتونحن مع الرأي القائل بإ        

 EنS ـراءات ؛jjيس القjjـر لjjـو المتواتjjا ھjjي رأينjjـان  (( فjjـراءات حقيقتjjـرآن والقjjـانالقjj1( )) متغايرت( ، 

ألفـاظ الوحي قراءة والقـراءات ھي اخت8ف  ، ، للبيان واUعجاز ) Τفالقـرآن ھو الوحي المنزل على

ففيjه نظjر ؛   )أّمـا تواتjـرھا عjن النبjي. كيفيتھا ؛ من تخفيف وتثقيـل المذكـور في كتابة الحـروف أو 

 Eئمة السـبعة موجـود في كتب القـراءات  فإنSروط  ،إسـناد اjوھي نقـل الـواحد عن الواحد لم تكمل ش

ھاب ـشjيخ ـار الشjـوقد أش . )2( وھذا شيء موجـود في كتبھم ،التواتر في استواء الطرفين والواسطة 

   . يء من ذلكـإلى ش) د الوجيزـالمرش ( في كتابه ) 3( )ھ 665ت ( امةـأبو ش الدين

                                                             

 .205/ 1: اUتقان : ، وينظر 2/395: البرھان في علوم القرآن )  1(

ا كانت اSخبار المتواترة في الغالب متعددة الطبقات قال العلماء ) 2( Eبد في الخبر المتواتر من استواء الطرفين : لمJ

الطبقة اSولى والطبقة اSخيرة ، والوسط وھو ما بينھما والمراد باJستواء اJستواء في الكثرة المذكورة :ھما فالطرفان

J اJستواء في العدد ؛ فالرواة إذا لم يبلغوا في الكثرة المبلغ المشروط في الخبر المتواتر سواء كان ذلك في جميع 

توجيه النظر إلى أصول اSثر ، طاھر : ينظر.( وإنما يسمى مشھوراالطبقات أو في بعضھا لم يسمE خبرھم متواترا 

  ) .1/110: الجزائري الدمشقي 

ھو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراھيم بن عثمان اUمام الع8ّمة ذو الفنون شھاب الدين أبو القاسم المقدسي ) 3(

وقرأ القرآن وله دون العشر وقرأ ) ھ599(اSصل الدمشقي الشافعي الفقيه المقرئ النحوي أبو شامة ولد سنة 

وكتب الكثير من العلوم وأتقن الفقه ودرس وأفتى ... القراءات كلھا سنة ست عشرة على الشيخ علم الدين السخاوي 

معرفة القراء : ، وينظر  68 –67/ 18: الوافي بالوفيات للصفدي . وبرع في العربية وصنف شرًحا نفيًسا للشاطبية 

  . 675 – 2/673: بي الكبار للذھ



 
 

�� 

     
jوا الذين المحدثين من حسين طه الدكتور أنE  بالذكر وجدير )1( Eذا تبنjرأي ھjال إذ الjا... ((:  قjوھن 

 نjزل النبjيّ  عjن متjواترة السبع القراءات ھذه أن فھموا الدين رجال من قوًما أن ذلك ، منھا Jبد وقفة

 مjن القjراءات ھjذه ليسjت أنE  والحjقّ  ... ريبjة وJ شjكq  غير من كافر فمنكرھا ، قلبه على جبريل بھا

 مصjدرھا قjراءات ھjي وإنمjا ، دينjه فjي مغتمjًزا أو كjافًرا منكرھjا وليس ، كثير وJ قليل من الوحي

  )2( . )) واخت8فھا اللھجات

  

 التjي العربيjة اللھجات يطابق القراءات قسًما من أنE  ووجد ، يرأال ھذا ولفنسون اSستاذ أيد وقد      

  )3( . الھجرة بعد اSول القرن في العرب عند شائعة كانت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 – 99: محمد حسين الصغير . دراسات قرآنية ، د: ، وينظر  396 -395/  2: البرھان في علوم القرآن : ينظر) 4(

123 . 

  .96-95:  9في اSدب الجاھلّي ، ط ) 2(

  .181: ولفنسون . تاريخ اللغات السامّية ، أ : ينظر ) 3(
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  الفصل األول
  

    
ّ
ه يف التوجيه النحوي

ُ
منهج

 للقراءات القرآنية
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  : لـدخـم

القرآنية J يختلف عن منھجه الحّر فjي اللغjة عامjة ، ذلjك ابن جني في توجيه القراءات  منھج        

 Nتتأثر بالماضي المنھج الذي ينم J ا ؛  عقلية حرة (( على عقلية فذةjذھب مjى مjية علjفي القدسjتض J ،

 EنS  ؛ لذا نجده يوظف معرفته بدقائق العربية ، وإحاطته بأسرارھا ،  )1( ))الحق أكبر من ھذه القدسية

J يقنjjع  ، وھjjو عjjاني الب8غيjjة الرائعjjة التjjي تقjjف وراء اخjjت8ف القjjراءات القرآنيjjة للكشjjف عjjن الم

ف مقدرتjه العلميjة المعروفjة فjي اللغjة عليھا ؛ بjل نجjده قjد وظj بالمعاني التي ألفھا النحاة ، وتعارفوا

 أنْ  مjن أجjلبراعتjه فjي التحليjل والتعليjل والقيjاس ، وظjف عامة ، وفي النحو والصرف خاصة ، و

 )2( . وعلى ھذا نجده يؤكjد ارتبjاط النحjو بالمعjاني. تطلع اللغة ، ويستكشف فيھا أسرارھا الجديدة يس

 Eُيَشك في أن Jثر في الجرجاني وSة) ھ471ت(ه بذلك قد أثر أكبر اjدرس  ، وفي تطور فھمه لوظيفjال

  )3(. النحوي 

 (( :  توجيjه القjراءات الشjاذة بقولjهوقد عبEر السيوطي في اJقتراح عن منھج ابن جني ھذا فjي        

 Eأم Eحتجاج به في العربية سواء كانَ ا القرآن فكل ما ورد أنJاذا  ه  قرئ به جاز اjمتواترا أم آحادا أم ش

                                                             

 .144: النحوية القرآن الكريم وأثره في الدراسات ) 1(

 .38 - 35: قيس إسماعيل اSوسي . أساليب الطلب عند النحويين والب8غيين ، د: ينظر ) 2(

: عبد القادر حسين . ، وأثر النحاة في البحث الب8غي ، د 167:شوقي ضيف . الب8غة تطور وتاريخ ، د: ينظر ) 3(

312  ،337 . 
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، وقد أطبق الناس على اJحتجاج بالقراءات الشاذة فjي العربيjة إذا لjم تخjالف قياسjا معروفjا بjل ولjو 

علjى لjم يجjز القيjاس عليjه كمjا ُيحjتج بjالُمْجَمع  الحjرف بعينjه ، وإنْ خالفته وُيحتجN بھا فjي مثjل ذلjك 

   )1(. ))وروده ومخالفته للقياس في ذلك الوارد بعينه 

jjع ھjjذا أھميjjة أخjjرى فض8jjويكتسjjب رأي السjjيوطي         Eالقراءات مjjاج بjjحتجJواز اjjن جjjره مjjا ذك

( فjي كتابjه من تعريف السيوطي للشjاذ  الشاذة سواء أخالفت القياس أم لم تخالفه ، وتأتي ھذه اSھمية

السjيوطي أجjاز  أنE : ، أي  )2(ه يرى أنE الشاذ ھjو مjا لjم يصjّح سjنده ؛ إذ إنE ) اUتقان في علوم القرآن

كما ھو  - اJحتجاج بما ھو دون الشاذ الذي ذكره ابن جني ، واحتّج لُه ، فاSخير يشترط صحة السند

Aإ$  ((  خjرج عjن سjبعة ابjن مجاھjد الشاذ ھو مjا أنE ، ويرى  - معروف ه مAع خروجAه عنھAا نAازٌع أن=

م على موافقة العربية   )3( .)) بالثقة إلى قرائه ، محفوٌف بالروايات من أمامه وورائه  Eفالسند عنده مقد

إنE الحمjَد ^ ، بكسjر : ولو قرأ قjارئ  ((: قال ). )4( ��A �ْ�?�-$�� ��4<=�( ، وقد صّرح بھذا في توجيھه قراءة 

م علjى ذلjك إJِ أَْن َيjرَد بjه أثjٌر وإْن كjان  Eُيقد J الھمزة على الحكاية التي للفظ بعينه لكان جائًزا ، لكْن

  )5(. ))في العربية سائًِغا 

القjراب فjي إسjماعيل بjن إبjراھيم إلى الشاذ إذ نقjل عjن  ھذه النظرة الموضوعية السيوطيوأيEد       

 Eالشافي من أن ))  Eة ؛ وإن Eنjُس Jٌر وjه أثjيس فيjرھم لjك بقراءة سبعة من القراء دون غي Nن التمسjو مjا ھjم

  )6(. ))ه J تجوز الزيادة على ذلك ، وذلك لم يقل به أحد م أنE جمع بعض المتأخرين ، فانتشر وأوھَ 

jه   من م8مح المنھج الذي شار عليه أبو الفتح بن جنيو        Eة في المحتسب أنjراءات مرتبjأورد الق

يذكر القراءة ، اء ، ثم مرة بإثبات أسماء القرّ  سورة ، وكان يبدأ حديثه في كل[  مواقعھا في كل[  بحسب
                                                             

) : م 2006،  59بحث منشور في مجلة الموسم ، العدد ( والقراءات  النحاة: ، وينظر  48: اJقتراح للسيوطي ) 4(

135. 

 .1/200: اUتقان : ينظر) 5(

 .32/ 1: المحتسب ) 1(

��J﴿ : قوله تعالى ) 4(��� � �.�5�ْ� ِ#َ��J���� � �.�5�ْ� ِ#َ��J���� � �.�5�ْ� ِ#َ��J�� .10/ 10: سورة يونس . مخففة كسرت Jلتقاء الساكنين ) أنْ (ب﴾  �َ#ِ �ْ��5.� � ��

 .308/  1: المحتسب ) 3(

 .1/207: اUتقان ) 4(
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  .  يغفل اسم القارئ ، وذلك لعدم معرفته إياه وكان في النادر ما

حjين جعjل مjن اSسjباب التjي ومن أجل إنصاف الرجل نوافق الjدكتور محمjود أحمjد الصjغير        

  )1( . رغبته في إعادة الثقة اللغوية بالقراءات الشاذةالمحتسب دعت ابن جني إلى تأليف كتابه 

  

  

  

  :يف التوجيه النحوي للقراءات القرآنية    مالمح منهجه

  ::::احرتازه بالقرآن احرتازه بالقرآن احرتازه بالقرآن احرتازه بالقرآن     ــــ�        

       Eلسن والتباعد عن الفصاحة ؛ وعمSذلك  عاش ابن جني في عصر ساد فيه اللحن ، واضطراب ا

وكانjت غايjة علمjاء العربيjة  )2( .اSعراب حتى J تكاد ترى عربيا فصيحا ، وقد ذكر ذلك ھو نفسjه 

ُيلحjن بjه لحjرص  مjن أنْ  -وھjو كتjاب العربيjة اSكبjر -اSولى في محاربة اللحن ھي صjون القjرآن 

  .وتقديسھم إياه , المسلمين عليه ، وحبھم الشديد له 

عنjه ، محًبjا للعربيjة لغjة القjرآن ،  اJحتراز بالقرآن الكjريم ، دائjَم الjدفاعوكان أبو الفتح  شديَد       

 وجjدناه للغة العرب في مواطَن كثيرٍة مjن مؤلفاتjِه ، منھjا مjاوُيلمس احتراُزهُ الكبير بالقرآن ، وحبNه  

 Eا ورد في كتابه المحتسب ، فھو يرى أنjل مjيحم Jه ينبغي أن ُيحمَل ما ورد في اللغة على القرآن ، و

وينبغAي للقAرآن أن  ((:  ، وقjال فjي ھjذا المjورد لقjرآن علjى اللغjة ، فjالقرآن متبjوع ولjيس تابًعjافي ا

ُر  (( ھوو ، )3( ))ُيختاَر لُه ، و$ ُيختاَر َعَلْيِه  ُر عليهِ ُيَتَخي= وجاء في كتاب المحتسب ،  )4( )) َلُه و$ ُيَتَخي=

ِه للعربية لغِة القرآن سـوى ما كتَبُه في سائر كتبه ، ونحن اخترنا ما كتبه عjن العربيjة  ما ينمN على حب[

                                                             

 .200: القراءات الشاذة وتوجيھھا النحوّي : ينظر  )5(

 .101: فاضل صالح السامرائّي . ، وابن جني النحوّي ، د  2/5: الخصائص ، Sبي الفتح بن جني : ينظر) 1(

 .1/41: المحتسب ) 2(

 .1/53:المصدر نفسه ) 3(



 
 

�� 

  : في المحتسب Sمرينِ 

حتjى أنE . ، فقjد جjاء فjي أوّج نضjجه العلمjّي كتاب المحتسب ھو آخر مjا ألفjه ابjن جنjي  أنE :  أSولُ 

ح بذلك فقال Eا (( :  تلميذه الشريف الرضّي كان قد صرjره كتاًبjر عمjي آخjل فjكان شيخنا أبو الفتح عم

ل محjوًرا لھjذا البحjث  ھو أنE  :  واOَخرُ   )1( .))  يشتمل على اJحتجاج بقراءة الشواذ Eكjالمحتسب ش. 

Aحر ، وأنقAى  وكNم العرب لمن عرفه ومن الذي $ يعرفه ...(( : ھا بالعربيةقال منو[  ؟ ألطُف مَن الس�

   )3( . )) ، وأشدS تساقطا بعًضا على بعض ، وأمسS تساندا نقN إلى فرض )2(ساحًة من َمُشوف الفكر

فAانظر   (( :بلjغ مjن اJلتفjات مjا ھjو أتكلم على وكشف بعًضا من أسرار الفاتحة ،  وقال بعد أنْ       

إلى ھذه اللغة الكريمة وشرفھا ، وتNقي ھذه ا�غAراض وتعطفھAا ، أ�قAدام تكAاد تطؤھAا ، وا�فھAام 

  )4(.  ))...مع ثقوبھا صافحة عنھا


�$ (:  )5(وقال في قراءة عاصم الجحدري       �,
-ُB$��C�D��$�
�,
-ُB$��C�D��$�
�,
-ُB$��C�D��$�
�,
-ُB$��C�D��)6(( خفيفة ،  :))  ُزُرهjل أعjَزْرُت الرجjإذا : َع

رُتُه  Eحطُتُه وكنفُتُه ، وعز : Eزر وھو فّخمُت أمَرهُ وعّظمُتُه ، وكأنSا اله لقربه من اjاه أو قريبjة معنjتقوي

فيما  )7( . )) كNم العرب واعجبتNمح فانُظـر إلى ، فاشتد منه ، ونحوه عزر اللبن وَحـَزر إذا َحَمض 

                                                             

 .331: حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، للشريف الرضّي  )4(

  : الَمُشوُف الَمجلوN ، ودينار َمُشوٌف أَي َمجلو� قال عنترة ) 1(

  ركَد الَھواِجُر بالَمُشوِف الُمْعَلِم ...... ولقد َشِرْبُت من الُمدامِة َبْعدما         

ً ُمَنقش: يعني الدينار الَمجلوE وأَراد بذلك ديناراً شاَفه ضارُبه أَْي  اً والَمُشوُف من اUبل ج8ه وقيل عنى به َقَدحاً صافيا

 )184/  9: لسان العرب : ينظر . ( الَمْطلِيN بالَقطران Sَن الھناء يُشوفه أَي يجلوه 

 . 93/  1: المحتسب ) 2(

 . 146/  1: المصدر نفسه ) 3(

 ھو عاصم بن أبي الصباح العجاج الَجحدري البصري ، أخذ القراءة عن سليمان بن قتة عن ابن عباس ، وقرأ) 4(

 .1/349: غاية النھاية في طبقات القراء Jبن الجزري . ھ 128توفي سنة . على نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر 

 . 5/12: سورة المائدة . بتشديد الزاي  ﴾ ��S�2	��S�2������.ُY�A	��S�2������.ُY�A	��S�2������.ُY�A	Y�Aُ.������ ﴿:  قوله تعالى) 5(

 . 460/ 3: ، والبحر المحيط  168/  2:  المحرر الوجيز: ، وينظر 208/  1: المحتسب ) 6(



 
 

�� 

  .)1(أنE المعنى في التشديد والتخفيف واحد )ھ616ت(رأى العكبرّي 

وأبو الفتح J ُيخفي احترازه بالقرآن ، وحبNه للغjة القjرآن ، وھjذه سjمة عامjة يلمسjھا القjارئ فjي      

ه إليھا رغبته في معرفة أسرارھا ، لذا فقد أخ Nه دائم التأمل في ھذه اللغة ، تشدEذ كل علم مؤلفاته ، إذ إن

  .منھا نصيبه من ھذا اJھتمام 

        ::::    احلمل على النظري من القراءاتاحلمل على النظري من القراءاتاحلمل على النظري من القراءاتاحلمل على النظري من القراءات    ــــ    �

jjل عjjن منjjه توجيھjjه  .كjjان يحمjjل القjjراءة الشjjاذة علjjى رسjjي8تھا ونظيراتھjjا          Eا رواه المفضjjم

ـهو .بفتح التاء  ))2(أJّ َتقسطوا(  :اSعمش عن يحيى وإبراھيم وأصحابه  Eزيادة ب ھذه القراءة وج)J( 
))  jj Eى كأنjjالـحتjjوانْ :  ه ق jjم أنْ ـخفت jjامىـتقسjjي اليتjjأيْ  طوا ف ،  :jjال  .وروا ـتجjjيق :jjارـقسjjط إذا ج  ،

اعت ـقjد شj )$(ادة ـوزيj . ﴾ )3( ��2َ,	ـ4 �ْ�&4َ<�ـMَa �#�ُnَـ�4ُ�� ����!�ـ+	�� ��L1َnـ4     ��2َ,	ـ4 �ْ�&4َ<�ـMَa �#�ُnَـ�4ُ�� ����!�ـ+	�� ��L1َnـ4     ��2َ,	ـ4 �ْ�&4َ<�ـMَa �#�ُnَـ�4ُ�� ����!�ـ+	�� ��L1َnـ4     ��2َ,	ـ4 �ْ�&4َ<�ـMَa �#�ُnَـ�4ُ�� ����!�ـ+	�� ��L1َnـ4       ﴿ : 8ـال جل وعـق. إذا عدل ط ـوأقس

�Dِ4َ ﴿ :، منه قوله تعالى  عنھم واتسعت�M�ْ� ُF��َ� ��َ��7�" 4��َ���Dِ4َ��M�ْ� ُF��َ� ��َ��7�" 4��َ���Dِ4َ��M�ْ� ُF��َ� ��َ��7�" 4��َ���Dِ4َ��M�ْ� ُF��َ� ��َ��7�" 4��َ��!�fِ) 4َ� ;�4$��3 �4َ "�-�,�+��#� ﴿:  وقوله ،﴾4((���َ� ��ُ:�
�7�0�" 4�,�2�#��+�,�-�" 4َ� �3�$4�; �َfِ) 4�!��َ� ��ُ:�
�7�0�" 4�,�2�#��+�,�-�" 4َ� �3�$4�; �َfِ) 4�!��َ� ��ُ:�
�7�0�" 4�,�2�#��+�,�-�" 4َ� �3�$4�; �َfِ) 4�!��َ� ��ُ:�
�7�0�" 4�,�2 )5(﴾ . 

واألمـُر فيـه أوسـع فبهـذا  ...ا  جـاءت يؤمنـونهـا إذأن ومـا يشـعركم :  وقـال ,) J( فيمن ذھب إلjى زيjادة

   )6( . ))  ُيعلم صّحة هذه القراءة

بالتاء فيما يروى  )) )1�4�!ُ�4��ِ) 4L�ْvَ� �sَv�+َY 4َ�4�!ُ�4��ِ) 4L�ْvَ� �sَv�+َY 4َ�4�!ُ�4��ِ) 4L�ْvَ� �sَv�+َY 4َ�4L�ْvَ� �sَv�+َY 4َ (�4��ُِ!�4 ( : )7( أبي العاليةذلك رّده تضعيف ابن مجاھد قراءة  منو       

                                                             

 . 1/211: إم8ء ما منE به الرحمن : ينظر ) 1(

  .  3/  4: سورة النساء .  بضم التاء﴾  �n��ْ&ُY ّZَ���ُn��ْ&ُY ّZَ���ُn��ْ&ُY ّZَ���ُn��ْ&ُY ّZَُ��﴿ :قوله تعالى )   1(

 .15/  72: سورة الجّن ) 3(

 . 29/  57: سورة الحديد ) 4(

 . 109/  6: سورة اSنعام ) 5(

 .181-180/  1: المحتسب ) 5(

الرياحي ُرَفْيع بن مھران البصري الفقيه المقرئ مولى امرأة من بني رياح بطن من تميم رأى أبا ھو أبو العالية ) 6(

ليس أحد أعلم بالقرآن : قال فيه أبو بكر بن داود . بكر وقرأ القرآن على أُبّي وغيره ، وسمع من عمرو بن مسعود 



 
 

�� 

 Eه . ھا غلط عنه بأنjاورأى في موضع آخر في توجيھjة ومثي8تھjيOذه اjھ  : Eأن  Eا إنjث فيھjاء التأنيjا جjم

ا كان ُيَعبEر عنه بالمؤنjث ، أJ تjرى  شئت حملته على تأنيث وإنْ  ... ((:  قال .على المعنى  Eالمذكر لم

�4َ��!�4 ﴿: إلى قول _ سبحانه�,َ� �
�0�S �Jَ�َa4�!��4َ��,َ� �
�0�S �Jَ�َa4�!��4َ��,َ� �
�0�S �Jَ�َa4�!��4َ��,َ� �
�0�S �Jَ�َa ﴾  ، ِلفتأنيث المjي  ثjه فjنSنةjى حسjه  ... المعنjا قولjه أيًضjوعلي

�َ&�� ���7�� �Jْn��	�	�A4@� ﴿: تعالى�َْY�@�A4	�	��� ���7�� �Jْn�&َ��َْY�@�A4	�	��� ���7�� �Jْn�&َ��َْY�@�A4	�	��� ���7�� �Jْn�&َ��َْY )2( ﴾  ،ا كان البعض سيارة في E3(.)) المعنى لم(  

قjد يحمjل القjراءة علjى و.  فھو ھنا حمjل القjراءة الشjاذة علjى نظيراتھjا مjن القjراءات الفاشjية        

نظيرتھjjا مjjن دون النظjjر إلjjى كjjون القjjراءة المحمjjول عليھjjا فاشjjية أم شjjاذة ؛ فھjjو مjjع تسjjليمه بتقjjديم 

 Eغلب غير أنSعم[ اSالقراءة الفاشية على رسيلتھا الشاذة في ا Eرى أنjا ه كان يjنصUن اjم ّJرحتف أjط 

 Eخيرة بحجة أنSولى أقوى منھا  اSَنا ِإلَـى بَِنـي  ( : )4(عيسى الثقفيومثال ذلك قراءة . ا ِإْسـَرائِيَل ِفـي َوَقَضـيـْ

 ( :بفjتح التjاء وضjم السjين والjدال ، التjي احjتج لھjا بقjراءة ابjن عبjاس  ))5( ِفي اَألْرضِ  لَتـَْفُسُدن اْلِكَتاِب 

،  )6( )) إحjjدى ھjjاتين القjjراءتين شjjاھدة ل�خjjرى ؛ إذ إنھjjم إذا أُفسjjدوا فقjjد فسjjدوا((  : قjjال .  )ُدن ْفَســلَتُـ 

                                                                                                                                                                               

أبو حاتم وغيرھما مات سنة تسعين ، واSصح بعد الصحابة من أبي العالية ، ثم سعيد بن جبير ، وثقه أبو زرعة و

 .2/427) :ھ852(، اUصابة Jبن حجر  216–4/207) : ھ748(سير أع8م النب8ء للذھبي. سنة ث8ث وتسعين 

 . 158/ 6: سورة اSنعام . بالياء ﴾  4�ْvَ� �sَv�+�" Z4�!ُ�4��ِ) ً4�ْvَ� �sَv�+�" Z4�!ُ�4��ِ) ً4�ْvَ� �sَv�+�" Z4�!ُ�4��ِ) ً4�ْvَ� �sَv�+�" Zً (�4��ُِ!�4﴿ : قوله تعالى ) 1(

�َ&��Jnْ ���7 ﴿: قوله تعالى ) 1(ْ��"�7�� �Jnْ�&َ�ْ��"�7�� �Jnْ�&َ�ْ��"�7�� �Jnْ�&َ�ْ��"�@�A4	�	��� ���@�A4	�	��� ���@�A4	�	��� ���@�A4	�	��� �� ﴾ 10/ 12: سورة يوسف ) . يلتقطه(بالياء في . 

 . 237/  1: المحتسب ) 2(

أبو عمر الثقفي النحوي البصري ، عرض على ابن أبي إسحاق وعاصم الَجْحَدري ، وروى عنه القراءة أحمد بن ) 4(

 . 613/  1: غاية النھاية . 149توفي سنة. موسى اللؤلؤي وھارون بن موسى وآخرون 

�vُْ�� �#	    ﴿: قوله تعالى ) 4(َ�	#� ��ْvُ�َ�	#� ��ْvُ�َ�	#� ��ْvُ� .17/4: سورة اUسراء. ﴾ بفتح ال8م ، وضمq التاء ، وسكون الفاء ، وكسر السين  �َ

 . 14/  2: المحتسب ) 5(



 
 

�� 

  . ξ )1(وأبي الدرداءوعلي بن أبي طالب وابن مسعود  )وقراءة النبي

﴿  �َfِ) Aِ4�!	+���2 �َfِ) Aِ4�!	+���2 �َfِ) Aِ4�!	+���2 �َfِ) Aِ4�!	+���2jَ���َYjَ���َYjَ���َYjَ���َY    jَ�� ُG�ْ��2 �
َ:�'���2jَ��ُG�ْ��2 �
َ:�'���2jَ��ُG�ْ��2 �
َ:�'���2jَ��ُG�ْ��2 �
َ:�في ھذه القراءة شاھد لما أخبرنا به  ((: قال أبو الفتح ) . ما خلق)بغير  ﴾��2)2(�'

)  َق الـذَكِر َواْألُنثَـىَوَما َخلَ  : (أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى من قراءة بعضھم 

هُ لكونه بدJً من  Eما(وذلك أنه جر ( فقراءة النبي ،λ  بذلك  شاھد) ((3(  .  

وقد يحمل القراءة على النظير من ك8م العرب المنثور مثلما فعل في توجيه جملة من القjراءات       

َفـعُ  (: الشاذة ، ومنھا ما استشھد فيه عنjد استرسjاله فjي توجيjه قjراءة أبjي العاليjة السjابقة الjذكر   َال تَـنـْ

ف8jٌن : سمعت رج8jً مjن الjيمن يقjول : وحكى اSصمعي عن أبي عمرو قال  (( : قال .  )نـَْفًسا ِإيَمانـَُها

نعم ، ألjيس بصjحيفة ؟ : أتقول جاءته كتابي ؟ فقال  :فقلت له : كتابي فاحتقرھا ، قال  لَغوب ، جاءته

ھذا اSعرابي الجافي وھو ُيعل[ل ھذا التعليل في تأنيث المذكر وليس في شعٍر منظوم  ف8 تعجب إJّ من

في المعنى ؟ ◌ً  تراه طاعةأJ . فُيحتمل ذلك له ، إنما ھو في ك8ٍم منثور ، فكذلك يكون تأنيث اUيمان 

  )J ... (( .)4 تنفُع نفًسا طاعتھا: فكأنه قال 

مjن ك8jم العjرب المنثjور بعjد أْن ھjا لقjراءة الشjاذة علjى نظيرم يحمjل افھو في الjنص المتقjد         

صjحة مjا ويؤيjد ليثبjت قوتھjا فjي العربيjة ، حملھا على نظيرھا في القرآن الكريم بقراءته المشjھورة 

   . وھذا ملمٌح من م8مح منھجه في التوجيه النحوي. ذھب إليه 

                    ::::االعتدال االعتدال االعتدال االعتدال     ــــ    �
                                                             

ويقال عويمر بن عبد _ ويقال ابن ثعلبة اSنصاري الخزرجي اUمام الربانّي ،  ζأبو الدرداء عويمر بن زيد ) 6(

ھو حكيم ھذه اSمة قبل إس8مه تأخر إلى يوم بدر ، ثم شھد أحًدا وأبلى يومئٍذ ب8ًء حسًنا وحفظ القرآن : وكان يقال 

 12/80: تھذيب التھذيب Jبن حجر . وكان عالم أھل الشام ومقرئ أھل دمشق وفقيھھم وقاضيھم  λعن رسول _ 

�َ��﴿ : قوله تعالى ) 1(�K 4�,�2 j����َY �َfِ) Aِ4�!	+���2��َ��K 4�,�2 j����َY �َfِ) Aِ4�!	+���2��َ��K 4�,�2 j����َY �َfِ) Aِ4�!	+���2��َ��K 4�,�2 j����َY �َfِ) Aِ4�!	+���2    jَ��ُG�ْ��2 �
َ:�'��jَ��ُG�ْ��2 �
َ:�'��jَ��ُG�ْ��2 �
َ:�'��jَ��ُG�ْ��2 �
َ:�فقد ) والذكر واSنثى : ( أما قراءة.  3 ، 2/ 92: سورة الليل . ﴾  ��'

 .Χ، وعلي وابن عباس)إلى النبي 796/ 3: أيضا في جوامع الجامع) ھ548ت(نسبھا الطبرسي

 . 364/  2: المحتسب ) 2(

 .238 -  237/  1:المحتسب ) 4(



 
 

�� 

سلك مسلك سيبويه في نقjل مjا يjرد مخالًفjا للجمھjور مjن وقد  ،نظر أبو الفتح إلى القراءات باعتدال  

jن قارًئjا ، ولjم ُيjرجح  (( يقطع بتخطئته ما وجد له تأوي8ً ، فسيبويه  دون أنْ  لjم يخطjئ قjراءًة ولjم ُيلح[

لھا ، أو ي حھjا مjن غيjر أنْ قارئا من القراء على غيره ؛ بل كان يؤيد القراءة ، أو يؤو[ يعتمjد علjى  رج[

أَوَرد اسمُه في القراءة أم لم يرد ، أكان من القراء السبعة ؟ أو  شخصية القارئ في ذلك ، وسواء لديه

  )1( . )) أم كانت من اOحاد ؟ أم من الشاذ ؟  العشرة ؟ أم لم يكن ؟ تواترت قراءته

أبjjا الفjjتح تصjjدى إلjjى البحjjث فjjي موضjjوع  أنE  –فيمjjا نjjرى  -والفjjرق بjjين موقjjف الjjرجلين         

القjjراءات الشjjاذة ليصjjنف فيھjjا كتاًبjjا مسjjتق8ً ، فكjjان J بjjدE لjjه مjjن المقارنjjة والتjjرجيح ، والتوجيjjه ، 

ومناقشة آراء من سبقه ؛ والنحو علٌم قائٌم على سوقه ، تصدى إلى تأسيسjه سjيبويه ، ولjم يكjن آنjذاك 

Jخت8ف في عصر ابن جني ؛ فتمايَز الموقفjان لتمjايز الغjايتين للقراءات القرآنية ما لھا من الجدل وا

ُيبjي[ن أوُجjه  أنْ أبjو الفjتح أراد  ؛ إذ كانت غاية سيبويه أن يؤسس لعلjم العربيjة ، فjي حjينمن التأليف 

ة في طائفة من القراءات التي سّماھا أھل زمانه شاذة J لشيء إS Jنھا خرجت عن سjبعة ابjن  Eالصح

قف ابن جني في كتابه المحتسب كان موقف المدافع ، والمدافع ُملزم بإثبات الحجة ؛ لjذا مجاھد ؛ فمو

على أخرى ، ويورد أدلة ھjذا التjرجيح أو ذاك  ح قراءةً فھو يلجأ إلى تسمية اSشياء بمسمياتھا ، فيرج[ 

  . بما امتلكه من ناصية اللغة وعلم بأسرارھا

  

كان أسلَم موقفا من شيخه أبjي علjي ، الjذي صjنع كتjاب الحجjة فjي توجيjه  حالٍ  وھو على كل[        

إJ أننا مع ذلك J ننسى تقريبه على أھjل القjرآن   ((:  السبع ، قال في خطبة كتاب المحتسب القراءات

 Eينأوا عن فھمه فإن Jه ) الحجة(أبا علي رحمه _ عمل كتاب  ليحيطوا به وjاوز فيjراءات فتجjي القjف

   )2( .))  اجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير من العلماءقدر ح

  

jjه،  ه عjjن القjjراءة القرآنيjjة عjjافومjjن شjjواھد اعتدالjjه فjjي د        Eى  أنjjار أعلjjى اختيjjرص علjjان يحjjك

القراءة عليه ؛ فليس كل ما يجوز في العربية يجjوز فjي القjراءة ، فكjان يعلjق  الوجوه وأحسنھا لحمل

ھAا �ن= فيجjوز علjى ھjذا فjي العربيjة J فjي القjراءة ؛  ((: Sحدى القراءات بقولjه  على توجيه اSخفش

ة القjjراءة ، لjjذا ينبغjjي أن ُيصjjطفى لتوجيھھjjا أعلjjى مjjذاھب   )3( . ))سAAنة $ تخAAالف  Eنيjjؤمن بسjjو يjjفھ

                                                             

  .47: الحديثي خديجة . دراسات في كتاب سيبويه ، د) 1(

 .34/  1: المحتسب ) 2(

 . 233/  1: المصدر نفسه ) 3(



 
 

�� 

ند الذي يضفي عليھا سمة القداسة فض8ً عن أن قسjًما منھjا يمثjل  Eالعربية ، فالقراءة عنده يصوُنھا الس

وبعضھا اOخر يمثل  )1( ، )صور اخت8ف قراءة ألفاظ الوحي القرآني المنزل على محمد بن عبد _ 

Uيضاح مقاصد الjوحي ومراميjه لمjن يjأتي مjن ξسيًرا وتبييًنا للقرآن الكريم سجله الصحابة الكرام تف

وسؤاله عنھا ، وھو ما اصطِلح عليه بالقراءات التفسيرية  )بعدھم ، ولم يسعده حظه برؤية المصطفى

.  

        ًJذا  ،وكان أبو الفتح إذا وجد في القراءة وجًھا مقبوjن ھjر عjد عبjيتوانى في بيانه ، وق J هEفإن

ه غلط كان غيره أقوى منه أن=  نْ ى شيٍء له وجه من العربية قائم وإيقال عل ليس ينبغي أنْ  (( :  قوله
علjى التمjاس الوجjوه المقبولjة التjي تليjق بحمjل مjا  ت الشاذة؛ لذا فھو يعتمد في توجيھه القراءا )2( ))

، وكان يقدم ھذه الشواذ في اJحتجاج على الشعر ، ويلجأ إليھا أّوJً  لك عليھاجاء في ھذه القراءة أو ت

  .إن وجدت ، ثم يعطف عليھا بعض اSساليب اSخرى 

Aى  ( :قjراءة ه مjن توجيھjاعتداله في الحكم على ما يتناھى إليه من آراء  كن أن نستشفميو        َعت=

ابjن :  مjن أقjرأك ھjذا ؟ قjال: لjه  ، فقjال بھjا  رج8ً يقjرأه سمع روي عن عمر أنE (( ، التي  ))3( ِحينٍ 

إن _ عزE وجل أنزل ھذا القjرآن فجعلjه عربًيjا ، وأنزلjه بلغjة قjريش ، فjأَقِرئ :  مسعود ، فكتب إليه

العjرب  ((  : فعلEق أبو الفتح على ھjذه الروايjة قjائ8ً .  )4())  الناس بلغة قريش ، وJ ُتقرْئُھم بلغة ُھذيل

ُبحثjjر مjjا فjjي القبjjور ، أي :  أحjjد ھjjذين الحjjرفين مjjن صjjاحبه لتقاربھمjjا فjjي المخjjرج ، كقjjولھم بjjدلت

.  )) ٍأ وھذا ا\خر جائز وغير خط. لكن ا�خذ با�كثر استعما$ً فعلى ھذا يكون عتEى وحتEى ، ... ُبعثر
)5 (  

 –القرآن الكريم  بلغة قريش جاءت في ) حتى(فوكان يكفي أبا الفتح أن يقبل نھي عمر كما ھو ؛        

                                                             

 . 318/  1: البرھان : ينظر ) 1(

 .236/  1:المحتسب ) 2(

�j ��*� ﴿: قوله تعالى ) 3(����*�� j�����*�� j�����*�� j�� .35/  12: سورة يوسف . ﴾ بالحاء  ��

 321: يحيى علي يحيى المباركي . أثر اخت8ف اللھجات العربية في النحو ، د : ، وينظر  343/  1: المحتسب ) 4(

. 

 . 343/  1 :المحتسب  )5(



 
 

�5 

، ولكنه أعمل فيھا رأيjه ورأى أنھjا مjن بjاب اUبjدال تماشjيا  )1( -بالحاء ليس بالعين كما تنطقھا ھذيل

اسjjتعمالھا جjjائز ، ولكjjن القjjرآن ُيقjjرأ عنjjده ) ىعّتjj(ووإيمانjjه بالنظريjjة الصjjوتية فjjي نشjjوء اSلفjjاظ ، 

Jكثر استعماSبا  ً◌.  

ر ــــموقفه من تموقفه من تموقفه من تموقفه من ت. . . . �
ُّ
ر خي
ُّ
ر خي
ُّ
ر خي
ُّ
        ::::القراءةالقراءةالقراءةالقراءةخي

إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة  ((: يعني ) اختيار القراءة(، أو ) تخيNر القراءة(إن مصطلح       

القراءة ورواتھم المراد بھا أن ذلك القارئ وذلك اSمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ 

، فلjذلك  ، وأخjذ عنjه ، وقصjد فيjه به، وداوم عليه ولزمه حتى اشتھر وعرف  ، فآثره على غيره به

أضيف إليه دون غيره من القراء وھذه اUضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم J إضافة اختjراع ورأي 

  )2( . ))  واجتھاد

وقد تباين ظاھر موقفه من تخير بعjض القjراء قراءتjه مjن غيjر التفjات إلjى السjند ، ففjي حjين        

��J��َ �����2  : ( أنسالتي رواھا عن  )3(أنكر ذلك  ، وراح يدافع عن القراء في توجيھه قراءة اSعمش  ِ) �������َ� �����2 �J��َ� ِ) �������َ� �����2 �J��َ� ِ) �������َ� �����2 �J��َ� ِ) �������َ�

كانوا  ظاھر ھذا أن السلف((   : قال . ، وأنE يجمحون ويجمزون ويشتدون عند أنس واحد  ))4( "���.���#2"���.���#2"���.���#2"���.���#2

وھjذا . يقرؤن الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك ، لكنه لموافقته صاحبه في المعنى 

النبي  ليست ھذه الحروف كلھا عن: موضع يجد الطاعن به إذا كان ھكذا على القراءة مطعًنا ، فيقول 

λ  اjر أيضjا أُنكjه ، ولمjك عنjي ذلjولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ إذ لم يثبت التخيير ف ،

إJ أن حسن الظن بأنس يدعو إلى اعتقjاد تقjدم القjراءة بھjذه اSحjرف الث8ثjة التjي ) يجمزون ( عليه 

جميعھjا قjراءة مسjموعة إقjرأ بأيھjا شjئت ، ف: ، فيقول ) يشتدون( و) يجمزون ( و) يجمحون: ( ھي 

                                                             

  .160/ 2: اUتقان : ينظر ) 1(

 . 69/  1: النشر في القراءات العشر ) 2(

سليمان بن مھران اSعمش أبو محمد اSسدّي ، أخذ القراءة عرضا عن إبراھيم النخعّي وعاصم بن أبي النEجود ، ) 3(

 . 315/ 1: غاية النھاية . ھ 148وابن أبي ليلى وأبان بن تغلب ، توفي سنة وروى عنه عرًضا حمزة الزيات 

��J��َ �����2 "���.���5#�﴿ : قوله تعالى ) 4( ِ) �������َ��#��5�.���" �����2 �J��َ� ِ) �������َ��#��5�.���" �����2 �J��َ� ِ) �������َ��#��5�.���" �����2 �J��َ� ِ) ����  . 57/ 9: التوبة . ﴾ بالحاء  �َ���
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فأبو الفتح في كتابه ) 1(. )) ... نزل القرآن على سبعِة أحرٍف كلNھا شاٍف كاٍف : Α؛ لقوله  λعن النبي 

المحتسب كان كثيًرا ما يميل إلى التماس العذر لرواة القراءات الشاذة ، وھو ھنا يحسن الظن بأنس ، 

أنjه يjرى التخييjر فjي القjراءة يكjون مjن بjjين ويحسjن الظjن بغيjره فjي مواضjع أخjرى اعتمjاًدا علjى 

M��ُv�ُْ�( )2() ھ117ت(المنقول الصحيح ، فنجده في قراءة قتادة  َ� ��ُ�4َ��ْ4َa�ُM��ُv�ْ َ� ��ُ�4َ��ْ4َa�ُM��ُv�ْ َ� ��ُ�4َ��ْ4َa�ُM��ُv�ْ َ� ��ُ�4َ��ْ4َa)3((  لjن حمjة عjه الحيلjقد أعيت

ھjذا مjا ُيحِضjُرهُ طريjق اللغjة ، ومjذھُب التصjريف  ((: القراءة على نظيٍر لھjا فjي العربيjة ليقjرE بjأن 

jة عنjده فيjه مjن : والصنعة ، إJّ أن قتادة ينبغي أن ُيحسُن الظنN به ، فُيقال  Eبُحج Jك إjورد ذلjم يjه لjإن

  )4(. )) رواية أو دراية 

بي قراءة أَ لى من الدفاع عن القراءة الشاذة ، والذب عنھا عنده في تعليقه عنEفس ھذا ال وJ نجد        

 Eھو  إّنما:  قلت له:  غيره وأزيد ، قال أبو  ((:  )7(، بالحاء))6( فحاسوا(:  )5() ھ215ت( ّمالالس

ولذلك  تخّير بN رواية ،وھذا يدل على أن بعض القراءة يُ واحد ) حاسوا وجاسوا: ( فقال ،) فجاسوا(

                                                             

 . 296/  1: المحتسب ) 1(

أنس بن مالك وسعيد بن  أبو الخطاب السدوسي البصري أحد اSئمة في القراءة ، روى عن أبي العالية وعن) 2(

 . 25/  2: غاية النھاية . المسيب ، وروى عنه أبان بن يزيد العطار وأبو عوانة 

�ُ��ْ �M��ُv�َُ��﴿ : قوله تعالى ) 3(ُ�ْ�4َa��ُM��ُv�َ� ْ��ُ�ُ�ْ�4َa��ُM��ُv�َ� ْ��ُ�ُ�ْ�4َa��ُM��ُv�َ� ْ��ُ�ُ�ْ�4َa  وقراءة قتادة  54/ 2: سورة البقرة . ﴾ من غير ألف ،)�ُM��ُv�َْ� ��ُ�4َ�ْ�4َa�ُM��ُv�َْ� ��ُ�4َ�ْ�4َa�ُM��ُv�َْ� ��ُ�4َ�ْ�4َa�ُM��ُv�َْ� ��ُ�4َ�ْ�4َa  ( ذكرھا ابن

 . 368/  1: ، وأبو حيان في البحر المحيط  146/ 1: عطية في المحرر الوجيز 

 . 84/  1: المحتسب ) 4(

قعنب بن أبي قعنب ، أبو السمال العدوي البصري ، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة ، رواه عنه سعيد بن ) 5(

لغنوي وليس Sبي السمEال ويرى الحافظ أبو عمرو الداني أن القراءة ھي Sبي السوار ا . 27/  2: غاية النھاية . أوس 

 .  388/  3: البرھان : ينظر . كما ذھب أبو الفتح 

 . 5/  17: سورة اUسراء . بالجيم  ﴾ 4��َa���>4��َa���>4��َa���>4��َa<���    ﴿: قوله تعالى ) 6(

، وتفسير  439/  3: ، والمحرر الوجيز  219/  6: ، ومجمع البيان  4/176،  2/438: الكشاف : ينظر ) 7(

، وفتح  239/  2: ، واUتقان  388/  3: ، والبرھان للزركشي  9/  6: حر المحيط ، والب 176/  30: الرازي 

 .، وقد نسبھا إلى ابن عباس  209/  3: القدير للشوكاني 
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أنE التخيير ھنا يكون من القراء اجتھاًدا من  )ُيَتخيEربعض القراءة (  والظاھر من ك8مه )1(. ))نظائر

 القراءة بعض بأن يصرح فھو ،)!عند أنفسھم ؛ وليس ھو من المنقول الصحيح عن الرسول اSكرم

 وھذا (( :  قائ8 )ھ794ت( الزركشي الدين بدر البرھان صاحب ھذا رأيه ردE  وقد.  رواية ب8 يتخير

  )2( . )) بالرواية إJ يقرأ أن Sحدٍ  يِحلّ  وJ ، مستقيم غير جني ابن قاله الذي

        ::::موازنته بني اآلراء النحويةموازنته بني اآلراء النحويةموازنته بني اآلراء النحويةموازنته بني اآلراء النحوية....5

فقد ) موضوع البحث(المحتسب اJعتدال الذي أشرنا إليه سبيله التي سلكھا في كتابه ِ يكاد يكون      

آرائjه النحويjة سjوى مjا أشjرنا إليjه فjي اعتدالjه فjي النظjرة إلjى  جملjةاتسع في ھذا المذھب ليِسَم بjه 

ينبغjي أن يكjون ھjذا علjى   ((: ﴾)4(ُيوُسـفُ  َأنْـتَ  َأو َأإِنـكَ  قَـاُلوا ﴿: )3( بjيq أ قال في توجيه قjراءة. القراءات 

 Eعشى ... حذف خبر إِنSقال ا ، E5(وقد جاء عنھم حذف خبر إِن(  :  

             Eُمْرَتَح8         َوإِن Eَمَح8 وإِن Eفر إِن Eإِذا َمَضى َمَھ8في الس  

أراد إِنE لنا مح8ًّ ، وإِنE لنا ُمرَتَح8 ، فحذف الخبر ، والكوفيون J يجيزون حذف خبر إِنE إJِّ إذا كjان 

. )) يجيزونه مع المعرفjة ]  يعني البصريين [ اسمھا نكرة ، ولھذا وجه حسن عندنا وإن كان أصحابنا
  .فھو ھنا يصرح بميله إلى مذھب الكوفيين في ھذه المسألة .  )6(

                                                             

 . 15 / 2: المحتسب ) 1(

 . 3/388: البرھان ) 2(

 ).دراسة نحوية لغويةقراءة أبي بن كعب  (لم تقف الدكتورة خولة عبيد خلف على ھذه القراءة في كتابھا ) 3(

ُ��ْ �َ(ِ�� �y�Gََ��� "��<���﴿ : قوله تعالى ) 4(�4َ����>��" ���َGَ� �y��ِ)َ� ْ��ُ�4َ����>��" ���َGَ� �y��ِ)َ� ْ��ُ�4َ����>��" ���َGَ� �y� . 90/  12: سورة يوسف . ﴾ �4َ�ُ��ْ �َ(ِ�

، وخزانة  163/ 11: ، ولسان العرب  141/ 2: ، وكتاب سيبويه  3/26: ، وكتاب العين  233: ديوانه : ينظر ) 5(

 . 485/ 10: اSدب 

 . 349/ 1: المحتسب ) 6(



 
 

�8 

.  ))3(    �َ��ـ
�@x �َ��ـ
�@x �َ��ـ
�@x �َ��ـ
�@x  (و ))2(    ;�!�ـ
�@L ;�!�ـ
�@L ;�!�ـ
�@L ;�!�ـ
�@L  ()1(سھل بن شعيب النEھميومثل ھذا الموقف يطالعنا في توجيھه قراءة        

فjي كjل[ شjيء مjن ھjذا النحjو فيjه حjرف حلقjي سjاكن بعjد حjرف  مjذھب أصjحابنا ((: قال أبو الفتح 

ْھَرة والزَھَرة ، والنEْھر والَنَھر  Eعلى لغة فيه ، كالز Jيحرك إ J هEه ... مفتوح أنEومذھب الكوفيين فيه أن

jj Eر والصjjحر والَبَحEالبjjمعوه ؛ كjjم يسjjتح وإْن لjjه الفjjزون فيjjا ، فيجيjj ك الثjjاني لكونjjه حرفjjاً حلقّيً Eرjjخر ُيح

وذلjك أننjي سjمعت عامjة . وما أرى القول من بعjُد إJ معھjم ، والحjقE فيjه إJ فjي أيjديھم . والصَخر 

  )4(.  )) ... ُعقيٍل تقول ذلك وJ تقف فيه سائًغا غير مستكره 

ه راح يسجل لنا استقراءه لھجات القبائل العربية        Eولم يكتف بتأييد الكوفيين في ھذه المسألة ، ولكن

، ومنھا قبيلة ُعقيل ليقوي به مذھب الكوفيين الذين اقتصروا في ھذه المسألة على القيjاس بjأن عjززه 

  .أبو الفتح ھنا بالسماع 

 )5(وقد يعرض مسألة خ8فية بين العلمjاء ويjرجح رأيjا علjى آخjر ، ففjي توجيھjه قjراءة يعقjوب      

هُ : (يقف عليھا ، ثم يبتدئ ، فيقول  )6()َوْيكَ ( E( ذكر في ) أن Eث8ثة آراء ، فمنھم من جعلھا كلمة ) ويكأن

كمjا فjي ) ويjك( علjى ، ومنھم من يقjف ) وي ( ، ومنھم من يقف على ) وي ( واحدة فلم يقف على 

                                                             

: رجال الطوسي : ينظر .  Αب مولى قريش الكوفي الذي يقال له النھمي من أصحاب الصادق سھل بن شعي) 1(

 . 272/  9: ، ومعجم رجال الحديث ، للسيد الخوئي  222

@L ﴿: قوله تعالى ) 2( �
�!�;L@�
�!�;L@�
�!�;L@�
 . 55/  2: سورة البقرة . ﴾ بسكون الھاء ;�!�

َ��
�@�  ﴿: قوله تعالى ) 3(� �@�
��َ� �@�
��َ� �@�
 . 131/ 20 :سورة طه : ﴾ بسكون الھاء أيًضا �َ��

 . 84/  1: المحتسب ) 4(

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد _ بن أبي إسحاق اUمام أبو محمد الحضرمي قارئ أھل البصرة بعد أبي عمرو بن ) 5(

أخذ القرآن عن أبي المنذر س8م الطويل ، وأبي اSشھب العطاردي ، ومھدي بن ميمون ، وسمع . الع8ء ، وأحد اSئمة العشرة 

 . 460/ 14: تاريخ اUس8م للذھبي: ينظر ) . ھ205(توفي بالكوفة سنة . روًفا عن حمزة ح


/ َq�ْ���w�\4�1�S ���, �$4�0�" ���.  ﴿:يشير إلى قوله تعالى) 6(�� ُd���1�" �J���� 	#َGَM�"�2 �w�\4�1�S ���, �$4�0�" ���.�� َq�ْ/
�� ُd���1�" �J���� 	#َGَM�"�2 �w�\4�1�S ���, �$4�0�" ���.�� َq�ْ/
�� ُd���1�" �J���� 	#َGَM�"�2 �w�\4�1�S ���, �$4�0�" ���.�� َq�ْ/
�� ُd���1�" �J���� 	#َGَM�"�2............�#2�
�a4َM�ْ� ����ْv�" Z �J��َGَM�"�2�#2�
�a4َM�ْ� ����ْv�" Z �J��َGَM�"�2�#2�
�a4َM�ْ� ����ْv�" Z �J��َGَM�"�2�#2�
�a4َM�ْ� ����ْv�" Z �J��َGَM�"�2 ﴾) 28/82: القصص.( 



 
 

�� 

على ) وي  (أن  وسيبويه وھو والوجه فيه عندنا قول الخليل (( : قال  )1(.القراءة المروية عن يعقوب 

) كأنه J ُيفلjح الكjافروَن : ( مذھبھما اسم سمي به الفعل في الخبر ، فكأنه اسُم أعجُب ، ثم ابتدأ فقال 

ْزَق لَِمْن َيَشاُء من ِعَباِده ( و  ھنjا إخبjاٌر عjاٍر مjن معنjى التشjبيه ، ) َكjأَنE ( ف) . َوْي َكأَنE _َ َيْبُسُط الر[

  )2(.  ))) َكأَنE (منفصلة من ) َويْ ( و. سط الرزق لمن يشاُء أَنE _ يب: ومعناه 

        ::::    يةيةيةيةصول النحوصول النحوصول النحوصول النحواألاألاألاألـ تذكريه بـ تذكريه بـ تذكريه بـ تذكريه ب    6

كان أبو الفتح حريًصا على ترسيخ ما يرتضjيه مjن أصjول النحjو البصjري ، فحفلjت توجيھاتjه       

  :النحوية بذكر تلك اSصول التي قام عليھا ھذا النحو ، فيعللھا ، أو يعلل بھا ، ومنھا 

 مررت برجل فيضرب زيًدا ؛ وذلك: الموصوف J تعرض بينه وبين صفته الفاء ، J تقول  .1

SنE الصفة تجري مجرى الجزء مjن الموصjوف ، وجjزء الشjيء J يعطjف علjى مjا مضjى 

)4(. والشيء J يعطف على نفسه  )3( منه ،
 

 المعرفjة J توَصjف أنE واعلم  ((: ، وجاء في الكتاب )5)) (المعرفة J توصف بالنكرة ((  :قال  .2

، وجjاء فjي اSصjول قريًبjا مjن ھjذا  )6( )) ف إJ بنكرة النكرة J توصَ  ، كما أنE  إJ بمعرفة

                                                             

تعليقه على كتاب سيبويه ھذا الرأي إلى الفراء وھو أن تكون ويك موصولة بالكاف ، وأن  نسب السيرافي في) 1(

، وقد ذكر ھذه القراءة  154/  2: ھامش كتاب سيبويه : ينظر ! . أما ترى ؟: منفصلة ، ومعناھا عنده تقرير ، كقولك 

عن ) ويك(ورويت القراءة بالوقف على ،  456/  7: مجمع البيان : ينظر . الطبرسي مرجًحا مذھب الخليل وسيبويه 

وكان جماعة ) :  (( 115/  6( ، وقال ابن الجوزي في زاد المسير ) 302/  4: ( أبي عمرو في المحرر الوجيز

 . ))في الموضعين ) أنه(و) أن(في الحرفين ، ويبتدئون ) ويك(منھم يعقوب يقفون على 

، ودراسات Sسلوب القرآن الكريم ،  محمد عبد  154/  2 :كتاب سيبويه : ، و ينظر  155/  2: المحتسب ) 2(

 . 204 – 199: القسم الثالث ، الجزء الرابع : الخالق عضيمة 

 . 100/  2: المحتسب : ينظر ) 3(

 . 53/  2: المصدر نفسه : ينظر ) 4(

 . 100/  2: المحتسب ) 5(

  . 5/  2: كتاب سيبويه ) 6(



 
 

�� 

.)1( 

)J .)2 موضع لجملة من اUعراب ما لم تقع موقع المفرد  .3
 

)3(. إعمال الظاھر أولى من تقدير ما ليس بظاھر  .4
 

 قال ابن السراج فjي ھjذا )4(.بالمعنى دون ترتيب اللفظ  الفاعل ليس المراد به أن يكون فاع8ً  .5

 )) ُيقدم على الفعل إJ علjى شjرط اJبتjداء خاصjة الفاعل J يجوز أنْ  أنE : واعلم  ((: اSصل 

.)5( 

 أنE  :اعلم   ((: قال ابن السراج  )6(. الفعل J يرفع إJ الواحد فاع8ً أو مفعوJ أُقيم مقام الفاعل  .6

يرفع الفاعل أو المفعول الذي ھjو حjديث  يكون عام8ً وأول عمله أنْ  كل فعل J يخلو من أنْ 

 )7(.  ))  عنه

)8(. الموصوف J يضاف إلى صفته إذا كانت ھي ھو في المعنى  .7
 

 )9( . )) اSفعال أقعد في اJعت8ل من اSسماء من حيث كانت كثيرة التصرف وله وضعت((  .8

ا المعرفة فتقل حاجتھا إلى الصفة . النكرة أشد حاجة إلى الصفة  .9 E10(. أم(
 

)11(. الحال والصفة ضرٌب من الخبر  .10
 

)1(. يجوز أْن يقع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل  .11
 

                                                             

  . 33/  2: عبد الحسين الفتلي . Jبن السراج ، تحقيق داSصول في النحو ، : ينظر ) 1(

 . 100/  2: المحتسب : ينظر ) 2(

 . 262/  2: المصدر نفسه :  ينظر ) 3(

 . 230/  1: المصدر نفسه : ينظر ) 4(

 .174/   1: اSصول في النحو ) 5(

 . 230/  1: المحتسب : ينظر ) 6(

 .54/  1: اSصول في النحو ) 7(

 . 536:  3، ج 1مج: شرح المفصل : و 127: المفصل : ، وينظر   360/  1: المحتسب : ينظر ) 8(

 . 105/  2: المحتسب ) 9(

 . 289/  2: المحتسب : ينظر ) 10(

  . 165/  2: المحتسب : ينظر ) 11(



 
 

�� 

)2(. ما J يتعدى قد يتعدى بحرف الجر  .12
 

)3(. يجوز أْن يتقدم أحد الخبرين على صاحبه   .13
 

)4(. اSجناس يقع قليلھا موقع كثيرھا ، وكثيرھا موقع قليلھا  .14
 

وھjو مjن اSصjول   )5(...، َكَضjَرَب َزْيjٌد َعْمjًرا  يكون فضلًة وَبعَد الفاعل أصل المفعول أنْ  .15

  )6(. التي ذكرھا ابن السراج 

        :ـ الرتجيح واملفاضلة بني القراءاتـ الرتجيح واملفاضلة بني القراءاتـ الرتجيح واملفاضلة بني القراءاتـ الرتجيح واملفاضلة بني القراءات    7

الشjاذة كjان موضjوعًيا فjي نظرتjه إلjى القjراءات  على الرغم من إنصاف ابن جنjي للقjراءات         

المشھورة ، إذ غالًبا ما كان يرجحھا على رسيلتھا الشاذة ، ودليjل الباحjث علjى صjحة مjا ذھjب إليjه 

  .  غلبة عدد القراءات المشھورة التي فضلھا على عدد القراءات الشاذة في كتابه المحتسب

ابjن  قjراءة :ي توجيھjه النحjوّي فj نظيراتھjا المشjھورة ومن القراءات الشاذة التي رجح عليھjا        

 ) َوإِلــَه أَبِيــكَ  ( بخ8jjف )8( ، وعاصjjم الجحjjدري ، وأبjjي رجjjاء )7( عبjjاس ، والحسjjن ويحيjjى بjjن يعَمjjر

                                                                                                                                                                               

 . 108/  2: المحتسب : ينظر ) 1(

 . 108/  2: المصدر نفسه : ينظر ) 2(

 . 65/  2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ، وينظر  108/ :  المصدر نفسه : ينظر ) 3(

 . 316/  1:المحتسب : ينظر ) 4(

 .1/65: المصدر نفسه : ينظر ) 5(

 . 75/  1: اSصول في النحو : ينظر ) 6(

ھو أبو سليمان يحيى بن يعمر الليثي  العدواني البصري ، تابعي جليل ، عرض على ابن عمر وابن عباس ، ) 7(

وعرض عليه أبو عمرو بن الع8ء وابن أبي إسحاق ، وكان نحويا صاحب علم بالعربية والقرآن ، نزل مرو وولي 

، وسير أع8م  75/  1: ، وتذكرة الحفاظ للذھبي  305/  3: أخبار القضاة Jبن حيان . القضاء بھا ، وكان ثقة 

 . 381/  2: ، وغاية النھاية  441/  4: النب8ء للمؤلف نفسه 

ھو عمران بن تيم ، أبو رجاء العطاردي البصري ، تابعي كبير ، عرض القرآن على ابن عباس ، وروى ) 8(

 . 406/  1: غاية النھاية ) . ھ 105ت(القراءة عنه عرًضا أبو اSشھب العطاردي 



 
 

�� 

  . )1( بالتوحيد

 ﴾    ��c4��َـ�c4��َ� �yـ�c4��َ� �yـ�c4��َ� �yـ�y �2(ِ�َـ�J  �2(ِ�َـ�J  �2(ِ�َـ�J  �2(ِ�َـ�J      ﴿ أكثjر القjراءة قول ابjن مجاھjد بالتوحيjد J وجjه لjه ، وذلjك أنE  ((  : قال ابن جني        

واحjداً كjان مخالفjاً لقjراءة الجماعjة ؛ فتحتjاج حينئjٍذ إلjى أن يكjون  ]أبيjك[جمعاً كما ترى ، فjإذا كjان 

ل لوقوع الواحد موقع الجماعة) أبيك( N2( . )) ھنا واحًدا في معنى الجماعة ، ولم يحتج فيه إلى التأو(   


G�َHـ)� ُ� �ـ!EF  �ـ!EF  �ـ!EF  �ـ!EF   ﴿ :قولjه تعjالى أيًضا  المواطنھذه ومن      I� �ُ �(ـG�َH
I� �ُ �(ـG�َH
I� �ُ �(ـG�َH
I� )3(﴾  ، ىjا علjاس ، إذ رّجَحھjراءة النjي قjوھ

وعلى كل حال فمعنى القراءة  ... (( :قال .  ) �! �G�HI) � "=�! �G�HI� !�=" � (G�HI� !�=" � (G�HI) � "=( : )4( )ھ107، أو ھ 104ت(قراءة الشعبي


G�H) � "= ﴿: بقوله I� EF!�=" � (G�H
I� EF!�=" � (G�H
I� EF!�=" � (G�H
I� EF!� ﴾ هjـ)� � "ـ=   : ( والقراءة بقولG�H
I� !ـ)� � "ـ=   �ـG�H
I� !ـ)� � "ـ=   �ـG�H
I� !ـ)� � "ـ=   �ـG�H
I� !يرج ) �ـjى شjان إلjد ، إعjّدھما يٍء واحjأّن أش J

 Nر بِه ھي قراءة من قرأإفصاحا بأّن الماَء أنزل للتطھ : ﴿ �=" � �(G�H
I� EF!��=" � �(G�H
I� EF!��=" � �(G�H
I� EF!��=" � �(G�H
I� EF!� ﴾  EنS اء  ؛jأن المjفيه تصريحاً ب

  )5(. )) ...اُنزل للطھارة بهأنزل للطھارِة ، وتلك القراءة الشاذة إنما ُيعلم أنه 

وأبي رجاء والَجْحدري وقتادة ومنه أيًضا تفضيله القراءة المشھورة على قراءة الحسن بخ8ف         

                                                             

ذكرھا ابن جرير الطبري  والقراءة بالتوحيد. 133/ 2: سورة البقرة . بالجمع ﴾  ِ)�2�ِ)�2�y�c4��َ� �Jَ�ِ)�2�y�c4��َ� �Jَ��2�y�c4��َ� �Jَ(ِ��y�c4��َ� �Jَ﴿ :قوله تعالى ) 1(

/ 1) : ھ427ت(، والثعلبي  122/  1) : ھ383ت(، وأبو الليث السمرقندي  782/  1: في جامع البيان ) ھ310ت(

، والزمخشري في الكشاف  143/  1) : ھ489ت(، والسمعاني  476/  1: في التبيان ) ھ460ت(، والطوسي  281

/  1) : ھ616ت(، وأبو البقاء العكبري 214/  1: ي المحرر الوجيز ف) ھ546ت(، وابن عطية اSندلسي  377/  3: 

، والسيوطي  573/  1: في البحر المحيط ) ھ745ت(، وأبو حيان  138/  2) : ھ671ت(، والقرطبي  65

 . 146: في فتح القدير ) ھ1255ت(، والشوكاني  139: في الدر المنثور ) ھ911ت(

 .1/112: المحتسب ) 2(

)3 (S11/  8: نفال سورة ا . 

من ھمدان ، ولد لست سنين خلت من خ8فة عثمان ومات سنة : أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي) 4(

 . 81/  1: طبقات الفقھاء . ، وھو ابن اثنتين وثمانين سنة) ھ107(، وقيل سنة ) ھ104(

 .1/275: المحتسب  ) 5(



 
 

�� 

�6َ�4S U �Jُ,*�(:  ويعقوبa�2�*,4S U �Jُ��6َa�2�*,4S U �Jُ��6َa�2�*,4S U �Jُ��6َa�2)1(( إذ قال  : )) EنS ُه مستعمل في الّرضاع وغيره ، الَفْصُل أَعّم ُ مَن الِفَصال ؛

ترجيح بي[ن  ) والفصال ھنا أوقع : ( وقوله )2( . ))والفصاُل ھنا أوقع ؛ Sنه موضع يختص بالرضاع 

معتمدا فيه على معرفته العميقة بjدJJت اSلفjاظ ، واJسjتقراء  نظيرتھا الشاذةللقراءة المشھورة على 

من تخصjيص ، فالصjيام أخjص مjن الصjوم ، ) َفِعل(يؤيد ما ذھب إليه لما في بناء فَِعال المزيد على 

 التي ذھب إليھا علماء اللغjة) ِفعال(والقتال أخص من القتل ، وھذا المعنى يغنينا عما ذكر من معاني 

وھذا في حjدود مjا اطلعنjا عليjه .  )3(من امتناع ، وقرب ، وحينونة ، ووسم ، وكلھا فيھا التخصيص 

من مصادر لم ُيسبق إليه ابن جني ، ولم يقفوه به أحد ، وھو أقرب إلى واقع اللغة مما ذكر عند غيره 

.  

. ) َ◌ْصـُلَهاأ ثابـتٍ  طَيَبـةٍ  ٍ كشـجرة(:  ومنه أيًضا تفضيله القراءة المشھورة على قراءة أنjس بjن مالjك      

ــ�ُ!��4E 4ــ�x َ◌﴿قjjراءة الجماعjjة  ((:  قjjال �Qَ�x�4ــ�E 4�!ُ�ــ �Qَ�x�4ــ�E 4�!ُ�ــ �Qَ�x�4ــ�E 4�!ُ�ــ �Qَ� )4(﴾ تjjك إذا قلjjك إنjjى ، وذلjjوى معًنjjأق: ) لُھاjjٍت أصjjد )  ثابjjفق

في  أجريت ثابًتا صفًة على شجرة ، وليس الثبات لھا ، إنما ھو ل�صل ، ولعمري إن الصفَة إذا كانت

جرت عليه ، إJّ أنھا إذا كانت له كانjت ]  النعت السببيّ :  يعني [المعنى لما ھو من سبب الموصوف 

  )5( . ))أخّص لفًظا به 

والذي يقوي قراءة العامة أيًضا إسميتھا فأصلھا ثابت جملة إسمية ، والجملjة اUسjمية أقjوى فjي       

أمjا اSخjرى . الدJلة من الجملة الفعلية ؛ لما فjي اSولjى مjن احتjواء ل�زمنjة ، وثبjوت ، واسjتمرار 

                                                             

الطبرسي في مجمع  ذكرھا الشيخ) َوَفْصـلهُ (، وقراءة ] 14/  31: سورة لقمان ( ﴾  4�6�a�2�4�6�a�2�ِ���,4�S ��a �Jُ�4�6�a�2�ِ���,4�S ��a �Jُ�4�6�a�2�ِ���,4�S ��a �Jُ�4�S ��a �Jُ,���ِ� ﴿:قوله تعالى ) 1(

) فيما ُكِتب موافقا لقراءة شاذة(، وذكرھا السيوطي في اJتقان تحت عنوان  347/  4: ، والبيضاوي  78/  8: البيان 

 .ن اSلف ؛ إذ إن ھذه القراءة تلتقي بنظيرتھا المشھورة في الرسم الخالي م 452/  2: 

 .2/167:المحتسب ) 2(

،  154/  1: ، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي اJسترابادي  13،  12،  10،  7/  4: كتاب سيبويه : ينظر ) 3(

 . 30 – 28: فاضل صالح السامرائي . ومعاني اSبنية ،  د 

 .24/  14: سورة إبراھيم ) 4(

 .2/362: المحتسب ) 5(



 
 

�� 

  .بصيغة اسم الفاعل العامل عمل فعله فھي تفيد التغيNر والحدوث ) الفعلية(

ال يـُْقَضــى َعَلــْيِهْم فَـَيُموتُــون(  : )1( وعلjjق علjjى قjjراءة الحسjjن     
وقjjراءة العامjjة فjjي ھjjذا  (( :  قjjال.  ))2(

حjذف السjبب فالمسjبب وإذا . أوضح وأشرح ؛ وذلك أن فيھا نفي سبب الموت ، وھو القضjاء علjيھم 

ويستشjjف مjjن ھjjذا التوجيjjه أسjjلوب أھjjل المنطjjق فjjي ذكjjر مصjjطلحي السjjبب  . )3( )) ... أشjjد انتفjjاءً 

  .والمسبب 


�L <��/�4ً: ( وقال في قراءة ابن مسعود    Mْ�,�24ً�/��> �L
Mْ�,�24ً�/��> �L
Mْ�,�24ً�/��> �L
Mْ�,�2)4((  : ))  ك أنjى ؛ وذلjوى معنjة أقjراءة العامjر(وقjالمك (

ي[ئ(:  فيھا معرفة Uضافته إلى المعرفة ، أعني Eو  : ( ، فكأنه قال) السjذي ھjي[ئ الj Eيحيق المكر الس Jو

ــ�J   ﴿: وعليjjه قjjال ِمjjن بعjjد) . عjjاٍل مسjjتكَره مسjjتنكر فjjي النفjjوس ����َGِ� 4ــ �ــ�/�� (ِ� 	��� �
ــ Mْ�.�ْ� ــ�� ��5�" Z�2  �Jــ ����َGِ� 4ــ �ــ�/�� (ِ� 	��� �
ــ Mْ�.�ْ� ــ�� ��5�" Z�2  �Jــ ����َGِ� 4ــ �ــ�/�� (ِ� 	��� �
ــ Mْ�.�ْ� ــ�� ��5�" Z�2  �Jــ ����َGِ� 4ــ �ــ�/�� (ِ� 	��� �
ــ Mْ�.�ْ� ــ�� ��5�" Z�2 ﴾  دلjjوأب ،

�4 �ُ ﴿:  وما بعده من النكرة قبله ، وھي ھو من قوله) استكباًرا(�ِ) �����\�َ� 4 �ُ,�4��ِ) �����\�َ� 4�,ُ� 4��ِ) �����\�َ� 4�,ُ� 4��ِ) �����\�َ� 4�,ً�A�ُvً�A�ُvً�A�ُvً�A�ُv﴾  ستكبارJوحُسن تنكير ا ،

ا بعده) نفور(Sنه أدنى إلى  E5(. )) ...مم(  

والقراءة المشھورة عند أبي الفتح ھي حجة القjراءة الشjاذة ، ودليjل علjى الكثيjر مjن معانيھjا ،        

وھذا يعود عنده إلى اJرتباط اللغوي بين القراءتين ، وإلى ت8قيھما عنjد معنjى التنزيjل ، فھjو يبحjث 

                                                             

قاشّي ھو الحسن بن أبي ) 1( Nالحسين بن يسار ، أبو سعيد البصرّي ، إمام زمانه علًما وعم8ً ، قرأ على حطان الر

. عن أبي موسى اSشعرّي ، وعلى أبي العالية عن أبّي وزيد وعمر ، وروى عنه أبو عمرو بن الع8ء ، وآخرون 

 . 235/  1: غاية النھاية ) . ھ110(توفي سنة 

�َ��!ِ�� Y��.��َaُ���4َ "�&ْ�َ�4َ "�&ْ�َ�4َ "�&ْ�َ�4َ "�&ْ�َ﴿ :قوله تعالى ) 2(�S j��ُY��.��َa ��ِ!��َ��S j��ُY��.��َa ��ِ!��َ��S j��ُY��.��َa ��ِ!��َ��S j  ﴾ . الزمخشري في ) َفَيُموتون(، وقد ذكر القراءة الشاذة  36/  35: سورة فاطر

 310/  3: الكشاف 

 . 202/ 2: المحتسب ) 3(

،  312/  3: ، والكشاف  364/  4: ، وتفسير السمعاني  438/  8: ، والتبيان  175/  22: جامع البيان : ينظر ) 4(

/  7: ، والبحر المحيط  359/  14: ، وتفسير القرطبي  259/  6: ، وزاد المسير  443/  4: يز والمحرر الوج

 .  356/  4: ، وفتح القدير  305

 .202/ 2: المحتسب ) 5(
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ًنا عjjن القjjراءات دائمjjا عjjن المناسjjبة التjjي تjjدعم صjjحة فكرتjjه وھjjي أن القjjراءات الشjjاذة J تقjjل شjjأ

  )1( .المشھورة التي فضلھا ابن مجاھد 

Jَـ!�َ  Jَـ!�َ  Jَـ!�َ  Jَـ!�َ   ( :)2( وقد يفضل القراءة الشاذة على نظيرتھjا المشjھورة ، ومjن ذلjك قjراءة الحسjن وعمjرو     

�F!�Kَ� $1�� �=ِ" 
LI�2ُ� �ِ"�َ��D�F!�Kَ� $1�� �=ِ" 
LI�2ُ� �ِ"�َ��D�F!�Kَ� $1�� �=ِ" 
LI�2ُ� �ِ"�َ��D�F!�Kَ� $1�� �=ِ" 
LI�2ُ� �ِ"�َ��D )3(( من الشين فيين بالس Jبد    )
F!��َ�
F!��َ�
F!��َ�
F!��َ�إفصاحا بالعدل  ھذه القراءة أشد))  N:  قال. ( 


 ﴿: من القراءة الفاشية التي ھيF!��َ� $1��
F!��َ� $1��
F!��َ� $1��
F!��َ�اJستحقاق لjه ،  في القراءة الشاذة مذكوٌر علة العذابSن ؛  ﴾ ��$1 

ذلك لشيء يرجjع  نE ، وأناول من ظاھرھا علّة إصابة العذاب له تَ ، والقراءة الفاشية J يُ  اcساءةوھو 

jتعjالى أحطنا علماً بjأن _ قد ا نE كُ  إلى اUنسان ، وإنْ  Eادهُ وأنjم عبjيظل J ُا  هjبم Jنھم إjداً مjذب أحjيع J

وظjاھر قولjه .  غيرھjا بjل مjن أمjاكنَ  ،اOيjة  ذلك مjن ھjذه ا لم نعلمْ واجترمه على نفسه ، إJ أنE  جناهُ

j نَ ِمj هُف نظjرُ ن يضjعُ َمj مَ وَھjا أَ َمjبE معجمjة رُ بالشjين  ﴾ ��ـ1 �َ��ـ!F  ��ـ1 �َ��ـ!F  ��ـ1 �َ��ـ!F  ��ـ1 �َ��ـ!F   ﴿ :تعالى  Eالفين أنjأي [ هالمخ : Eلjج _

نعوذ با^ من اعتقاد ما ھذه سبيله ، وھو حسبنا .  ءيشاء من عباده ، أساء أو لم ُيِسى يعذب َمن ]وع8

   )4(.   )) وولينا

�'�"��(: π ومن ذلك ما رواه أبو عبد _ السلمّي عن علّي بن أبي طالب        ���2��"�'����2��"�'����2��"�'����2    ��ُM�+�, �#���a��َ��"��ُM�+�, �#���a��َ��"��ُM�+�, �#���a��َ��"��ُM�+�, �#���a��َ� بفتح الياء ) "�

ھjذا الjذي أنكjره ابjن مجاھjد  ((:  قjائ8ً  عنھjا ودافjع ابjن جنjي .وقد أنكر ابن مجاھjد القjراءة بھjا  )5( .

                                                             

 . 212: القراءات القرآنية وتوجيھھا النحوي : ينظر ) 1(

، من أھل البصرة ، كان متروك الحديث ، ھو أبو علي اSسواري التميمي ، معتزلي قدري من القراء القصاص ) 2(

، 291-3/290): ھ322ت(الضعفاء الكبير، للعقيلي: ينظر. ليس بثقة ، وJ يكتب حديثه ، مات بعد المئتين بيسير

 5/83: ، واSع8م للزركلي 203: والكشف الحثيث لمحمد بن سبط العجمي ، أبو الوفا الحلبي 

 .  156/ 7: سورة اSعراف ) . أََشاءُ (﴾ بالشين في �S َH4َ�ُ� �ِ��َ'�S َH4َ�ُ� �ِ��َ'�S َH4َ�ُ� �ِ��َ'�S َH4َ��$4�Tَ� ���, �Jِ� �P��Q�$4�Tَ� ���, �Jِ� �P��Q�$4�Tَ� ���, �Jِ� �P��Q�$4�Tَ� ���, �Jِ� �P��Q'َ��ِ� �ُ﴿ : قوله تعالى ) 3(

 .261/ 1: المحتسب ) 4(

وإم8ء ما َمنE به ,  216/  2: ، ومجمع البيان  372/  1: ، والكشاف  222/  1: معاني القرآن للنحاس : ينظر ) 5(

  98/  1: الرحمن 
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والذين يتوفjون أيjامھم أو أعمjارھم أو آجjالھم ، :  أي ،عندي مستقيم جائز وذلك على حذف المفعول 

�َْ/�N     ﴿ :::: )سبحانه(كما قال  �N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َB !�-َ4َQ �N/َْ� �N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َB !�-َ4َQ �N/َْ� �N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َB !�-َ4َQ �N/َْ� �N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َB !�-َ4َQ�LI�J�(���LI�J�(���LI�J�(���LI�J�(�� $�ِ�$Iَ4�D$�ِ�$Iَ4�D$�ِ�$Iَ4�D$�ِ�$Iَ4�D    )1( ﴾ ﴿   ����4ـ�a��َ�َY ��"�'ـ��ـ����4  ��a��َ�َY ��"�'ـ��ـ����4  ��a��َ�َY ��"�'ـ��ـ����4  ��a��َ�َY ��"�'ـ���  NَـM�c4َ��.ْ�� NَـM�c4َ��.ْ�� NَـM�c4َ��.ْ�� NَـM�c4َ�وحjذف المفعjول  ﴾)2(ُ��ْ.�

 �����Y2ُ��2 ,�ـ�� :ُـ�T �Fـ��$�   �����Y2ُ��2 ,�ـ�� :ُـ�T �Fـ��$�   �����Y2ُ��2 ,�ـ�� :ُـ�T �Fـ��$�   �����Y2ُ��2 ,�ـ�� :ُـ�T �Fـ��$�    ﴿ : قال _ تعالى.  دليل عليه، وذلك إذا كان ھناك كثيٌر في القرآن وفصيح الك8م 

  )5(.  النحاسوقد تبع في ھذا التوجيه أبا جعفر  . )4( )) شيئاً :  أيْ  ﴾)3(

  

الما وجjه بjه ومن شواھد تفضيله القراءة الشاذة        Eمj Eي السjراءة أبjـَماُء َرفـََعَهـا( : قالرفع ) َوالسjب .

الرفع ھنا أظھر من قراءة الجماعة ؛ وذلك أنه صرفه إلى اJبتداء ؛ Sنه عطفjه علjى الجملjة ((  : قال

، فكمjا أن ھjذه الجملjة مركبjة مjن مبتjدأ وخبjر ، ﴾)6(    ��2�0	ـ��
� "���ـ�� ��#ِ  ��2�0	ـ��
� "���ـ�� ��#ِ  ��2�0	ـ��
� "���ـ�� ��#ِ  ��2�0	ـ��
� "���ـ�� ��#ِ  ��2�ـ+	����  ��2�ـ+	����  ��2�ـ+	����  ��2�ـ+	����      ﴿ : الكبيرة التjي ھjي قولjه

َعَهـا َوالسَماءُ (  : )7(فكذلك قوله تعالى ��2�ـ+	���� ��2�0	ـ��
�   ��2�ـ+	���� ��2�0	ـ��
�   ��2�ـ+	���� ��2�0	ـ��
�   ��2�ـ+	���� ��2�0	ـ��
�    ﴿ جملة مjن مبتjدأ وخبjر ، معطوفjة علjى قولjه ) َرفـَ

وحدھا ، وھjي  ﴾"����� ��#ِ"����� ��#ِ"����� ��#ِ"����� ��#ِ﴿ھا معطوفة علىفإن��2 ﴾  E��	��24�!�7َa�A �$4�.��	��24�!�7َa�A �$4�.��	��24�!�7َa�A �$4�.��	�7َa�A �$4�.!�4 ﴿ : وأما قراءة العامة بالنصب.  ﴾ "����� ��#ِ"����� ��#ِ"����� ��#ِ"����� ��#ِ

  )8( . )) ...جملة من فعل وفاعل ، والعطف يقتضي التماثل في تركيب الجمل

                                                             

 . 117/  5: سورة المائدة ) 1(

 . 32،  28/  16: سورة النحل  )2(

 . 23/ 27: سورة النمل ) 3(

  .125/  1: المحتسب ) 5(

 222/  1: معاني القرآن للنحاس : ينظر ) 6(

 . 6/  55: سورة الرحمن ) 7(

بالنصب .  7/  55: سورة الرحمن , ﴾  ��2��	��24�!�7َa�A �$4�.��	��24�!�7َa�A �$4�.��	��24�!�7َa�A �$4�.��	�7َa�A �$4�.!�4 ﴿: يشير إلى القراءة الشاذة بالرفع ، في حين جاء قوله تعالى ) 8(

. 

 . 9/328: مجمع البيان للطبرسي : ، وينظر  302/  2: المحتسب ) 1(
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ل قراءة    Eال مُ  وفض Eم Eبي السS ؤثًرا الرفع على النصب في قوله تعالىأخرى شاذة : ﴿     RF$ـ��� >Sـ!  ُـ>/ ِ    RF$ـ��� >Sـ!  ُـ>/ ِ    RF$ـ��� >Sـ!  ُـ>/ ِ    RF$ـ��� >Sـ!  ُـ>/ ِ

�ٍ��َUِ" 
V!�OْUَ4�W�ٍ��َUِ" 
V!�OْUَ4�W�ٍ��َUِ" 
V!�OْUَ4�W�ٍ��َUِ" 
V!�OْUَ4�W )1(﴾ رفع ب) ّالرفع ھنا أقوى من النصب ، وإن كانت الجماعة على النصب ؛ (( :  قال. ) ُكل

  )2(. )) زيٌد ضربته ، وھو مذھب صاحب الكتاب:  وذلك انه من مواضع اJبتداء ، فھو كقولك

وتفضيله القراءة الشاذة على المشھورة يتفق تماًما وخطته التjي وضjعھا لكتابjه ، وصjرح بھjا      

jي إنصjاب ، وھjة الكتjد في خطبjان قjو كjه ، وھjا عليjا ، وأداء حقھjاج لھjحتجJاذة باjراءة الشjاف الق

غرضنا منه أْن ُنري وجَه قوِة ما ُيسمى اOن شاذاً ، وأنEه ضjارٌب ...(( : أفصح عن غرضه ھذا قائ8ً 

بالصحة بجرانه ، آخذ من سمت العربية مھلة ميدانه ، لئ8 يرى مًرى أَنE العدول عنه إنEمjا ھjو َغjض� 

يفصjjح عjjن محjjور الكتjjاب ، الjjذي ھjjو توجيjjه ھjjذه ...) نjjري وجjjه: ( وقولjjه  )3( .)) منjjُه أو تھمjjٌة لjjه 

  .ءات القرا

  ::::ميلـه إىل االختصـار ميلـه إىل االختصـار ميلـه إىل االختصـار ميلـه إىل االختصـار . . . . 8

كتاب المحتسب يمثل آخر ما ألّفه ابن جني في حياته العلمية ؛  لذا جاء معّبًرا عن غاية النضج        

مjاح الميjل إلjى اUسjھاب واUطالjة اللjذين كjان عليھمjا فjي إذ كبح فيjه شjيًئا مjن جُ  ،في فكره اللغوي 

، فقد حاول  في ھذا الكتاب الجنوح إلjى اJختصjار ، ) صالخصائ(بعض كتبه السابقة ، ومنھا كتابه 

ولعله قد استمع فيه إلى نصيحة معاصريه ، فلّبى رغبة قـُّرائه ، في اJختصار غير الُمِخّل ، وقد ذّكر 

ته ترك اUطالة ، واختصار المقالة  Eا . في غير موضع من كتابه بنيjومن الشواھد التي ترجح صحة م

  :  ذھبنا إليه ما يأتي

                                                             

 . 49/  54: سورة القمر ) 1(

�َ&ْ+��w4 ﴿ :فأما قوله عزE وجل : ((  ، وفيه عن اOية  1/74: الكتاب : ، و ينظر  300/  2: المحتسب ) 3(�K �$���T �Fُ: 4��ِ) �w4�+ْ&َ��K �$���T �Fُ: 4��ِ) �w4�+ْ&َ��K �$���T �Fُ: 4��ِ) �w4�+ْ&َ��K �$���T �Fُ: 4��ِ)

Aٍ� َ&ِ�Aٍ� َ&ِ�Aٍ� َ&ِ�Aٍ� َ&ِ� ﴾  زيًدا ضربته ، وھو عربي� كثير : فإنه على قوله.  (( 

 . 33 – 32/  1: المحتسب ) 4(



 
 

�8 

وابjن  )1(قال في جواز تخليط العرب في اJسم اSعجمjي موجھjا بjذلك قjراءة الحسjن والزھjري      


��"�F( أبي إسحاق وعيسى الثقفي واSعمش�>ِ)F�"��
�>ِ)F�"��
�>ِ)F�"��
ونكره ا$ستكثار من الشواھد والنظائر ، تحامًيا ...(( ))2((ِ<�

  )3(. ))لطول الكتاب 

كثر عنه تأنيث  ((: فيما ُيروى عنه  بالتاء) )4L�ْvَ� �sَv�+َY4�!ُ�4��ِ) 4L�ْvَ� �sَv�+َY4�!ُ�4��ِ) 4L�ْvَ� �sَv�+َY4�!ُ�4��ِ) 4L�ْvَ� �sَv�+َY )4 (�4��ُِ!�4�4َ �4َ �4َ �4َ ( وقال في توجيه قراءة أبي العالية       

فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى مؤنث ، وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو بjه 

ا Jوجه لzطالة بذكرھا...    )5( . )) ونظائر ذلك كثيرة جّدً

وَنjَدُع  (( : وقjال،  )6( )) يطول وقد أشبعناه في كتابنا المنصjفوالك8م  ((:  وقال في موضع آخر      

(  Α، وقال فjي توجيھjه قjراءة علjي  )7( )) ... اUطالة بالشواھد إشفاًقا من اUطالة التي ُسئِلنا اجتنابھا

�XَP��<� َ#��َ��%���XَP��<� َ#��َ��%���XَP��<� َ#��َ��%���XَP��<:  عبادتjك ، ومjن اUلjه ، أيفإنjه )  إJھتك (ا أمَ��%��)8(﴾))...  E��َ��%���XَP����Y�� َ#��َ��%���XَP����Y�� َ#��َ��%���XَP����Y�� َ#���XَP����Y�� َ#﴿ :  لقوله تعالى ( ��%��َ��#َ �

                                                             

محمد بن مسلم بن عبيد _ بن شھاب أبو بكر الزھري المدني أحد اSئمة الكبار وعالم الحجاز واSمصار تابعي ، وردت  )1(

عنه الرواية في حروف القرآن قرأ على أنس بن مالك ، ولد سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين ، روى عن عبد _ بن عمر 

حمن الوقاصي وعرض عليه نافع بن أبي نعيم فيما حكاه أحمد بن جبير عن إسحاق ، وروى عنه الحروف عثمان بن عبد الر...

 . 262/  2: غاية النھاية . المسيبي عنه ، وروى عنه مالك بن أنس ومعمر واSوزاعي و بن أبي عبلة وآخرون 


��F��cَ﴿  :وردت لفظة ) 2(�>ِ)َF��c��
�>ِ)َF��c��
�>ِ)َF��c��
 2: البقرة  ى تسھيلھا في سورةفي القرآن الكريم محققة الھمزة ، وقد أشار أبو الفتح إل﴾  (ِ<�

 . 79/  1: المحتسب : ينظر ) . 40/

 . 81/  1: المحتسب ) 3(

 .158/  6: سورة اSنعام . ﴾ بالياء  4�ْvَ� �sَv�+�" Z4�!ُ�4��ِ) ً4�ْvَ� �sَv�+�" Z4�!ُ�4��ِ) ً4�ْvَ� �sَv�+�" Z4�!ُ�4��ِ) ً4�ْvَ� �sَv�+�" Zً (�4��ُِ!�4﴿ : قوله تعالى ) 4(

 . 237 – 1/236: المحتسب ) 5(

 .1/246: المصدر نفسه ) 6(

 .1/258: المحتسب  )1(

 . 127/  7: سورة اSعراف )8(



 
 

�� 

تصريفھا بعض الطول فندعه وفي ،  ، َولْھَي أبوكَ  ، ولَْه أبوكَ  Jِه أبوكَ :  ، ويقال ... مستحّق العبادة

  )1(. ))  تخفيًفا

      N2(ِميّ لوقال في توجيه قراءة الس( : )   xD4ـ	��S x$0ـ��  xD4ـ	��S x$0ـ��  xD4ـ	��S x$0ـ��  xD4ـ	��S x$0ـ�� (  الىjه تعjلقول :﴿  xD4ـ���S x$�0َـ��  xD4ـ���S x$�0َـ��  xD4ـ���S x$�0َـ��  xD4ـ���S x$�0َـ��)ه ... (( ﴾)3jومثل  :

ام، وكـَُرام ، وكـُ  رجٌل َكريم Eاَمةكـُ :  وزادوا مبالغة فيه بإلحاق التاِء ، فقالوا.  ر Eرة.  رjوالشواھد كثي ، 

 وقjال )4(. ))  إلjى ذلjك إJّ أنEه كتاٌب ُسِئلنا اختصاره ؛ لئ8ّ يطول على كاتبه ، فأوجبjت الحjال اUجابjة

�َG��Z�2 Z�2 Z�2 Z�2* (:  )5(في توجيه قراءة أيوب السختياني���*��َG����*��َG����*��َG�وفيه أكثر من ھذا ، ولjوJ تنكjب اUطالjة  () بالھمز ( ���

  )6(.))  ... كراھية اUم8ل والسآمة Sتينا به

       Eسباب التي دعت أبا الفتح ل8ختصار فيما نرى أنSة كتابه ھذا كان خ8ص ومن اjة عميقjة تجرب

مjjة ، نjjا علjjى ذلjjك كثjjرة إحاJتjjه فيjjه ، وموھبjjة لغويjjة فjjذة ، وقjjد دل علjjى مؤلفاتjjه اSخjjرى المتقد[

، ومjjا كjjان يشjjع فjjي  )10( وغيرھjjا,  )9( )سjjر الصjjناعة(، و )8( )والمنصjjف(،  )7( )الخصjjائص(نحjjو

                                                             

 .231/ 2: المحتسب  )3(

ھو عبد _ بن حبيب بن ربيعة مقرئ الكوفة الضرير ، أخذ القراءة عرًضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي ) 4(

 . 413/  1: غاية النھاية . ھ 74توفي سنة . طالب وآخرين ، وأخذ القراءة عنه عرًضا عاصم وعطاء بن السائب 

 . 5/  38: ص  سورة )3(

 .1/125: المحتسب ) 6(

كان ثقة ثبًتا في الحديث جامًعا عدJً ورًعا كثير . ھو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ويكنى أبا بكر مولى لعنزة ) 7(

، وطبقات  7/246: طبقات ابن سعد: ينظر. ، وھو ابن ث8ث وستين سنة ھ  132مات في الطاعون سنة . العلم حجة 

 . 6/53: ، وثقات ابن حبان  373: خليفة 

 . 49/  1: المحتسب ) 8(

 .2/54،  364،  299,  1/106: المحتسب : ينظر  )1(

 274 ،  1/246: المحتسب : ينظر ) 2(

 .2/366: المحتسب : ينظر ) 3(

 .71/ 2: المحتسب : ينظر ) 10(



 
 

5� 

مقدمة كتابه من روح الشيخ الفاني الذي J ھمE له سوى ابتغاء وجه ربه اSعلى فجاء كتابه معبًرا عن 

وقjد أشjرنا إلjى . التي عبر عنھا عنوانjه أجلھا ، و ف منعن تلك الغاية الجليلة التي ألتلك الروح ، و

   .شھادة تلميذه الشريف المرتضى بھذا الشأن فيما تقدم من ھذا البحث 

فق عليھا مجموعjة فjي كتjب مسjتقلة ، واضحة ، والمادة القرآنية المت ولّما كانت حدود الشذوذ        

؛ ولم يحتج إلى اUطالة لوضوح الغاية  )1( تجاجفرة  ُحف[ز أبو الفتح على اJحاوالدواعي واSسباب متو

.  

ولكن ھذا اJختصار الذي نشده في كتابه ، و سعى إليه لم يكن منھًجا ثابتا لديه فقد استرسل في        

jة(الك8م في غير موضjع بمjا تتجjاوزه الحاجjة ، فأخjذ منjه البحjث فjي اشjتقاق لفظjة  Eو ) ذريjث8 نحjم

  )3(. نحو ث8ث صفحات ) كأي(، وأخذ منه البحث في أصل  )2(خمس صفحات 

هو ، أو         -    �            
َّ
هو ، أو الس
َّ
هو ، أو الس
َّ
هو ، أو الس
َّ
        ::::) التناقض التناقض التناقض التناقض     (الس

لم يكن الوضوح في التوجيه النحوي سمة عامة في منھجه ، الذي توّزع علjى اتجاھjات ث8ثjة         

، فقد كان يقjع أحياًنjا فjي السjھو ، ومjن  واJتجاه النحويّ  اJتجاه الصوتّي ، واJتجاه الصرفّي ،: ھي

  : أمثلة ذلك في المحتسب

�4َ��!�4 ﴿ : ه قوله تعالىتوجيھ         �,َ� �
�0�S �Jَ�َa4�!��4َ��,َ� �
�0�S �Jَ�َa4�!��4َ��,َ� �
�0�S �Jَ�َa4�!��4َ��,َ� �
�0�S �Jَ�َa )4(﴾  ثjي تأنيjى فjى المعنjل علjبالحم)لjالمث (j EنS ي ؛jه ف

علjى  فھ8ّ حملته:  فإن قلت ... ((:  قال. يحمله على حذف الموصوف  ، ورفض أنْ  )5( المعنى حسنة

 Eالحذف الموصوف ، فكأنjا :  ه قjنات أمثالھjر حسjه عشjل. فلjفة :  قيAة الصAوف وإقامAذف الموصAح

) دانية( لمْ حَ  فَ عُ ، ولذلك ضَ ليس بمستحسن في القياس ، وأكثر مأتاه إنما ھو في الشعر ...  مقامه

                                                             

 .202: القراءات الشاذة وتوجيھھا النحوي : ينظر  )5(

 . 160 – 156/ 1: المحتسب : ينظر ) 6(

  . 173 – 170/  1: المحتسب : ينظر  )3(

 . 160/ 6: سورة اSنعام  )4(

 .1/237: المحتسب : ينظر  )2(
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�4َ�ُ!�4 ﴿ :من قوله تعالى�h ��ِ!��َ��S ًN������\�24�!ُ�4َ��h ��ِ!��َ��S ًN������\�24�!ُ�4َ��h ��ِ!��َ��S ًN������\�24�!ُ�4َ��h ��ِ!��َ��S ًN������\�2 )1(﴾  Eة ، على أنjف جنjأيْ ه وص : jا عطفjيھم ظ8لُھjًة علjًة دانيjاً وجن 


"ـ
�L      ﴿ : من قوله) جنة(على ِ���2 ًNـ	�2 ;�+�

"ـ
�L     �2;�ـ������� �ِ.�ـ�Q 4ـ�1ِ���2 ًNـ	�2 ;�+�

"ـ
�L     �2;�ـ������� �ِ.�ـ�Q 4ـ�1ِ���2 ًNـ	�2 ;�+�

"ـ
�L     �2;�ـ������� �ِ.�ـ�Q 4ـ�1ِ���2 ًNـ	�2 ;�+�
علjيھم ظ8لھjا لمjا فيjه مjن حjذف  دانيjة وجنjة ﴾ �2;�ـ������� �ِ.�ـ�Q 4ـ�1

�َـْ� j��c��AَGـ�y     ﴿: الموصوف وإقامة الصفة مقامه حتjى عطفوھjا علjى قولjه�S 4ـ�!��a �*ـ���M���,    �yـ�c��AَG�ْ� jَـ��S 4ـ�!��a �*ـ���M���,    �yـ�c��AَG�ْ� jَـ��S 4ـ�!��a �*ـ���M���,    �yـ�c��AَG�ْ� jَـ��S 4ـ�!��a �*ـ���M��ودانيjة علjيھم  ﴾)2( ,�

فلjه عشjر :  على حال قبلھا ، فلھذا يضعف أن يكjون تقjدير اOيjة علjى ، فكانت حاJً معطوفة ظ8لھا

 نE حسنات كمjا تjرىة ، لكنه محمول على المعنى ، إذ كغير صف) أمثالھا( حسنات أمثالھا ، بل تكون

وھjذا ... (( : إقامة الصjفة مقjام الموصjوف فjي القjرآن خاصjة بقولjه  ورفض في موضع آخر.  )3()) 

  )4( )) غير مستحسن في القرآن

، ولكjن  )5( وھذا الرأي لjيس بجديjد علjى ابjن جنjي ؛ فھjو قjد صjرح بjه فjي كتابjه الخصjائص       

ختم بjه مؤلفاتjه الكبيjرة ، والجديjد أيضjا حين الجديد أن نجده في المحتسب ، الذي يمثل ذروة ما ألفه 

J إلى خصوصية التعبير القرآني ، وJ إلjى مjا أن ينقض رأيه ھذا في الكتاب نفسه من دون اUشارة 

ھوا طائفة مjن التراكيjب الفصjيحة علjى حjذف  Eتوافق عليه النحاة الذين استقروا أساليب العرب ، فوج

قراء الذي يقjره المjنھج الوصjفي المعنjي برصjد الظjاھرة الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، ھذا اJست

، والمjنھج التحjويلي ، الjذي ينظjر إلjى الظjاھرة اللغويjة مjن خ8jjل  )6(اللغويjة مjن خ8jل اJسjتعمال 

  )7(. توجيه الفكر للغة وJسيما في البنية العميقة 

                                                             

 . 14/  76: سورة اUنسان  )1(

 . 13/  76: سورة اUنسان  )2(

 . 1/237: المحتسب : ينظر  )5(

 .  246/  2: المحتسب ) 4(

وقد ُحذف الموصوف وأقيمت الصفة ُمقامه وأكثر ذلك في : (( شجاعة العربية قال في الخصائص في باب ) 5(

  . 366/  2: الخصائص )) . وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره. الشعر 

ث بالمنھج ويعني الباح.  22 – 14: علي زوين . منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، د: ينظر ) 1(

 .الوصفي المنھج الوصفي التفسيري ليس التقريري 

 . 196 – 187: رمضان عبد التواب . المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ، د: ينظر ) 2(
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توجيjه قjراءة ابjن  في مواطن أخرى إلى التوجيه بحذف الموصوف ، قال فيابن جني يعود و        

�Nًَ(  : مسعود�c4S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2ًNَ��c4S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2ًNَ��c4S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2ًNَ��c4S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2)1( (:   ))...  Eـ+�!���    ﴿:  قوله تعالىا وأم �, �Nـ�+�c4�K jَـ��S �s���nَY ُH���َY 4َ��2   ���!�+ـ �, �Nـ�+�c4�K jَـ��S �s���nَY ُH���َY 4َ��2   ���!�+ـ �, �Nـ�+�c4�K jَـ��S �s���nَY ُH���َY 4َ��2   ���!�+ـ �, �Nـ�+�c4�K jَـ��S �s���nَY ُH���َY 4َ��2 )2(﴾  ْه أنjوز فيjفيج 

jjٍة خائنjjٍة أو عقيjjدٍة خائنjjٍة ،  يكjjون مصjjدًرا أي خيانjjة مjjنھم ، ويجjjوز أنْ  Eى نيjjاه علjjمعن Eى أنjjون علjjيك

. ِخفjتم حjاJً عائلjة  يكjون J تسjمُع فيھjا كلمjة Jغيjة ، وكjذلك اOخjر علjى إنْ  وكذلك أيًضا يجوز أنْ 

  )3( .)) فالمصدر ھنا أعذب وأعلى 

ــ�J ( : ة عمjjرو بjjن فائjjدقjjراءووجjjه          ���ْ�, �@Aــ� �� �Jــ ���ْ�, �@Aــ� �� �Jــ ���ْ�, �@Aــ� �� �Jــ ���ْ�, �@Aــ� ھjjو عنjjدي علjjى حjjذف (( :  باUضjjافة بقولjjه ))4(��

وھjذا  .)5( )) ...الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، أي بسورِة ك8ٍم مثله ، أو حديٍث مثله ، أو ذكٍر مثلjه

لjيس بمستحسjن ... حذف الموصوف وإقامة الصjفة مقامjه  ((التوجيه وأمثاله يناقض قوله المتقدم بأن 

 Eده ،  افإذا كان ھذا كله جائزً  )6(.)) ما ھو في الشعرفي القياس ، وأكثر مأتاه إنjوي عنjه النحjفي التوجي

ه قد بدأ كتابه بالدفاع عن ھذا وJسيما أنE ، فلَم ھذا التشدد في القياس على حساب ما يحتمله المسموع  

، ولعلAه ،  نازع بالثقة إلى قرائه ، محفوف بالروايات من أمامه وورائه ((فھو في رأيه  المسموع ؟

  )7(. )) ساٍو في الفصاحة للمجمع عليهأو كثيراَ منه ، م

(( : ويذكر النحاة شروًطا Uقامjة الصjفة مقjام الموصjوف منھjا مjا ذكjره المبjرد فjي المقتضjب        

                                                             

�Nًَ﴿ : اOية برسم المصحف  ) 3(���S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2ًNَ����S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2ًNَ����S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2ًNَ����S ��ُ�ْv�K �#ِ)�2 ﴾  . أما قراءة ابن مسعود.  28/  9: سورة التوبة )    ُ�ْv�K �#ِ)�2ُ�ْv�K �#ِ)�2ُ�ْv�K �#ِ)�2ُ�ْv�K �#ِ)�2ًNَ��c4S ��ًNَ��c4S ��ًNَ��c4S ��ًNَ��c4S ��  ( فقد

 196/  3: في كتابه معاني القرآن ) ھ338ت(، وذكرھا أبو جعفر النحاس  287/  1: ذكرھا أبو الفتح في المحتسب 

 . 38/  5: في تفسيره مجمع البيان ) ھ548ت (، والطبرسي  300/  2: في تفسيره ) ھ489ت(، والسمعاني 

 .13/ 5: سورة المائدة  )2(

 .287 /1: المحتسب  )5(

���A���ِ��@�A���ِ��@�A���ِ��@�A���ِ�    �J@� ﴿: قوله تعالى ) 6(�ْ�,�J���ْ�,�J���ْ�,�J��� . 38/  10: سورة يونس . وقطعھا عن اUضافة ) سورٍة ( بتنوين ﴾ ,�ْ

 .1/312:المحتسب ) 5(

 .1/237: المحتسب  )1(

 . 1/32: المحتسب ) 2(
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مjررت بظريjف ؛ : وإنما امتنع من أنك J تقيم الصفة مقام الموصوف ، حتى تتمكن في بابھا ، نحو 

مjا معنjاه كامjل ، فلjيس بمjأخوذ مjن ) أيEمjا رجjل(ومررت بعاقل ، Sنھا أسماء جارية على الفعل و  Eإن

ھا ليست من لفظ الفعل ، ، وأشباھھا ؛ SنE ) أيEما رجل(يعني أنEه J يجوز حذف الصفة في  )1(.  ))ِفْعل 

  .إنEما ھي في معناه 

فإْن كانت الصفة اسًما لم يجز حذف الموصjوف ، وإقامjة الصjفة مقامjه ،  (( : وجاء في المقرب      

مررُت بكاتٍب ، أو إذا كانت الصفة قد استعملت : إJ إذا كانت خاصة بجنس الموصوف ، نحو قولك 

  )2( . ))ھا أص8 ، نحو اSبطح واSبق واSجرع استعمال اSسماء ، فلم يظھر موصوف

وھjذا بjاب واسjع ] الزمخشري : أي [ قال  ((: وقال ابن يعيش في وصف ھذا الباب من النحو        

يعني حذف الموصوف إذا كانت الصفة مفردة متمكنة في بابھا غير ملبسة نحو قولك مررت بظريف 

ومررت بعاقل وشبھھما من اSسماء الجارية على الفعل فأما إذا كانت الصفة غير جارية علjى الفعjل 

ف الموصوف وإقامjة الصjفة مقامjه SنE معنjاه نحو مررت برجل أي رجل وأيEما رجل فإنه يمتنع حذ

  )3( . )) ... كامل وليس لفظه من الفعل ، وكذا لو كانت الصفة جملة

  

 :يف إظهار صنعته النحوية  مهارتهـ 10

كان أبو الفتح يتحرى اSوجjه المحتملjة للقjراءة القرآنيjة ، فكjان مjن أجjل الوصjول إلjى مjراده        

يحاول إظھار مدى تمكنه من ناصية اللغة على وجه العموم ، ومن صjنعة النحjو خصوًصjا ، فكانjت 

لمي Nه قراءة يحيى وإبراھيم والس Eـةِ َأَفُحْكُم  (:  )4(أصول النحو حاضرة في ذھنه ، وجغُـونَ  اْلَجاهلي بـْ  يـَ
)5(( 

                                                             

 . 294 – 293/  4: المقتضب ، Sبي العباس المبرد ) 3(

 . 228 – 227/  1  )ھ663(المقرب ، Jبن عصفور اSشبيلي ) 4(

  . 623/  3، ج  1مج : شرح المفصل ) 5(

ھو عبد _ بن حبيب بن ربيعة مقرئ الكوفة الضرير ، أخذ القراءة عرًضا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي ) 4(

 .1/413:غاية النھاية    . ھ 74توفي سنة . طالب ، وآخرين ، وأخذ القراءة عنه عرًضا عاصم وعطاء بن السائب 

��4���	V�1�" �Nُ�#�﴿ : قوله تعالى ) 5(���ْ� ��Mْ�5َaَ��#�ُV�1�" �N	�����4���ْ� ��Mْ�5َaَ��#�ُV�1�" �N	�����4���ْ� ��Mْ�5َaَ��#�ُV�1�" �N	�����4���ْ� ��Mْ�5َaَ�  ﴾50/ 5: المائدة .  بنصب الميم . 
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وجھھا بحذف الضمير العائد ؛ والمعروف أنE الوجه مع تقدير الضمير ھو  )1( )يبغون(في  برفع الميم

مjذھب صjاحب النصب بفعل مضمر يكون ھذا الظjاھر تفسjيًرا لjه ؛ لوجjود ھمjزة اJسjتفھام ، وھjذا 

، وابن جني لم ينكر ھذه القاعدة ، واعترف أن في توجيھه صنعة ، ولكنه ليس بخطإٍ ، والذي  الكتاب

غ له ھذا التوجيه أن الضمير العائد غير مjذكور ، ثjم قjال  Eه (( : سوjل قولjم تجعjئت لjون(وإن شjيبغ (

، ثjم ) أفحكjم الجاھليjة حكjم يبغونjه : (خبًرا ، بل تجعله صjفة خبjر موصjوف محjذوف ، فكأنjه قjال 

  )2( . ))...حذف الموصوف الذي ھو ُحكم وأقام الجملة التي ھي صفته مقامه ، أعني يبغون 

ز في قاعدة نحوية معروفjة فjي بjاب اJشjتغال فوجjه        Eول من ھذا التوجيه تجوSفھو في الشطر ا

شjد لتسjليط متكئاً على حذف الضمير العائد ، وھو يعلم أن وجود ھمjزة اJسjتفھام ھjو أ) حكم ( رفع 

وجٌه غيُرهُ أقوى منه ، وھو ((  ، وھو وإن صرح في أول ك8مه بأن الرفع في ھذه القراءة   )3(الفعل 

غيjر أنjه راح يقjدر محjذوًفا ھنjا وھنjاك ، ويطjوع قاعjدة بناھjا علjى المحjذوف ) 4()) جائز في الشعر 

بعjjُد علjjى معنjjى رسjjيلتھا المقjjدر مjjن أجjjل أن ينصjjف ھjjذه القjjراءة الشjjاذة ، ثjjم يحمjjل معناھjjا مjjن 

  .المشھورة 


����!ِ�	 �َ!��	 |xA�ُvَ ِمن بـَْعـِد (  Ζُجبيرويفصح عن صنعته النحوية في توجيھه قراءة ابن عباس وابن        :ِْ) xA�ُvَ| 	��!َ� 	�ِ!����
:ِْ) xA�ُvَ| 	��!َ� 	�ِ!����
:ِْ) xA�ُvَ| 	��!َ� 	�ِ!����
:ِْ)

x����	Ax����	Ax����	Ax����	A )5( ( بأْن يعلق ال8م في ) Eور ( بتارة ) لھنjغف ( رىjب، وأخ ) يمjولى ) رحSاjق بjل التعليjويعل ،

؛ SنEھا أدنjى إليھjا ، وSنE َفعjوJً أدنjى فjي التعjدي مjن ) غفور( ـبمتعلقة ) لُھنE ( ال8م في  (( : بقوله 

) رحjيم ( ، وعلى وفjق ھjذا تكjون  )6( . ))...فإن _ من بعد إكراھھن غفوٌر لُھنE : فعيل ، فكأنEه قال 

                                                             

 . 210/  1: المحتسب : ينظر  )3(

 . 212/  1: المحتسب ) : 4(

 . 211/  1: المصدر نفسه : ينظر ) 5(

 .المصدر نفسه ، والصفحة نفسھا ) 6(


����!ِ�	 |A xA�ُvَ	����x,�� ���7 � ,�� ���7 � ,�� ���7 � ,�� ���7 �  ﴿: قوله تعالى ) 1(ْ:ِ)x����	A xA�ُvَ| 	�ِ!����
ْ:ِ)x����	A xA�ُvَ| 	�ِ!����
ْ:ِ)x����	A xA�ُvَ| 	�ِ!����
من القراءات  Ζوقراءة ابن عباس وابن جبير) . 33/ 24: سورة النور (﴾  (ِ:ْ

 . فيھا ) لُھنE ( التفسيرية ؛ Sنھا تخالف الرسم القرآني بزيادة 

 . 108/  2: المحتسب ) 2(
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  ) .غفور ( لصفة 

ا تعليق Jم         Eرف فجائز ) رحيم ( ب) لھن ( أمjدى بحjد يتعjدى قjيتع J اjه أن مjه فيjعنده ، والوج

( علjى المتبjوع ) الصjفة ( الجر ، وUيصال فكرته افترض معترًضا يرى في ھذا التعليق تقدم التابع 

، ) إِنE ( لخبjjرين ) رحjيم ( و) غفjjور( ، وتخلjص مjjن ھjذا اJعتjراض بجعjjل كjل مjن ) الموصjوف 

  .جوز تقدم أحد الخبرين على صاحبه وي

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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االجتاه الصوتي يف التوجيه االجتاه الصوتي يف التوجيه االجتاه الصوتي يف التوجيه االجتاه الصوتي يف التوجيه 
 
ّ
 النحوي
ّ
 النحوي
ّ
 النحوي
ّ
        النحوي

  

  

  

  

  

  :دراسة األصوات عند علماء النحو العربي األوائل

وبھjا يعjرف الjدارس  ،الدراسة الصوتية ھي الدراسة اللغوية اSولى التي يعنى بھjا اللغويjون         

إلjى غيرھjا  ،)1( وإدغjام ، وإع8jلمن إبjدال  ، كثيرا من الظواھر اللغوية التي تدرس في كتب النحو

 ا فjي دراسjة العربيjةإذا أخذت الدراسة الصوتية لھjا مكاًنJ jّ مستوعبا إ من ظواھر لغوية J تفھم فھماً 

                                                             

ناعة ، والخصائص ، ناھيك عن لنا في مؤلفات ابن جني غنى عن التفصيل ، فما ذكره في المنصف ، وسر الص) 1(

ولمزيد من التفصيل في تلك الجھود يمكن . المسائل الصوتية والصرفية في المحتسب دليل على صحة ما ذكرنا 

للدكتور حسام سعيد النعيمي ، والبحث اللغوي عند ) الدراسات الصوتية واللھجية عند ابن جني(الرجوع إلى كتاب 

  . 160- 123: ، والفصل الثالث  122-93: اSصوات : ، الفصل الثاني  العرب ، للدكتور أحمد مختار عمر
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والذي يطالع كتاب سيبويه ، وھو أول كتاب نحوي وصل إلينا يجد الدرس الصوتي جزءا أساًسا  )1(.

  )2(. منه 

في منھج النحو والصرف في عمل النحjاة العjرب فjي مظjاھر  اSصواتوتتضح أھمية دراسة        

مjن سjبيل تسjھيل الھمjزة أو  ا فjي النطjق ،مظھر اJخjت8ف بjين اللھجjات اخت8فjا صjوتيًّ  : عدة منھا

  )3(.النطق  وما إلى ذلك من مظاھر.. أو صراحة  الحركة  ومن حيث اUمالة ، ، تحقيقھا

        Eألف  (:  صنيع النحاة العرب بتقديمھم لدراسة النحو بباب صرفي ھو وإنjهالك8م وما يتjمن( ، 

 Eتعمل مع إّنما يشير إلى أنjيفتأ يس J وتيات والطالنحوjات الصjيjيصjة فjب  رف المختلفjغلSرض اjع

يعتمjد  - علjى اخت8فھjا - العربيjة وموضjوعات . )4(وفي الرمز لع8قاته وأبوابه، اSعّم من تحلي8ته 

ھjا يjة كلوالدراسjة النحو ، ميjةجوالمع والدراسjة الصjرفية ، فالدراسjة الصjوتية؛  بعضھا على بعjض

 (( ؛  ناحية تطبيقية تفيد منھا اSجيال فيما تقjرأ وفيمjا تقjول وفيمjا تكتjبى موضوعات لغوية تھدف إل

وقjد أشjرنا  فjي ھjذا  )5)) (إلى النظر الصjوتي فjي التحليjل والتفسjير ) علم التراكيب(وما أحوج النحو

  .الفصل إلى شيء مما يقدمه لنا التنغيم ، والفواصل النطقية من عون وفائدة في ھذا المجال 

والفواصjjل . إلjjخ ...فjjالتنغيم عامjjل مھjjم فjjي تنمjjيط الجمjjل إلjjى إثباتيjjة واسjjتفھامية وتعجبيjjة ((       

عضھا ببعض ، كما ھو الحال بوضوح عن اتصال طرفي الجملة ب تنبئ  –الصوتية ممثلة في السكتة 

   )6( .)) ...في الجملة الشرطية

                                                             

  .27: مھدي المخزومي . النحو العربي نقد وتوجيه ، د:  ينظر ) 2(

ما يسكن استخفافا (، و 4/110: الكتاب ) ما تكسر فيه أوائل اSفعال المضارعة( باب : في سبيل المثال : ينظر ) 2(

ما تلحقه الھاء في الوقف لتحرك ( ، و  128-4/117) : ما ُتمال فيه اSلفات( ، و 4/113) : وھو في اSصل متحرك

اUشباع في الجر (، و 201- 4/166) : الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل(، و 165-4/159) : آخر الحرف

) التضعيف(، و  365-4/330) : نظائر ما مضى من المعتل(و 202/204) : والرفع وغير اUشباع والحركة كما ھي

 :4/417-430 ،  

  .161:تمام حسن . اللغة بين المعيارية و الوصفية ، د) 4(

  .86:تمام حسان . اللغة معناھا ومبناھا ، د: ينظر   )1(

  .28: كمال بشر . علم اSصوات ، د )2(

  .28: علم اSصوات ) 3(
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أّمjا ... واحjدة أّن النظام الصوتي عند كل الشjعوب يخضjع لقjوانين عامjة (( )فندريس(وقد لمح        

يصjّور لنjا حقيقjة ) فنjدريس(ولعjل ھjذا الjذي رصjده  ، )1()) عالصرفية ففيھا الكثير من التنjوّ  العبارة

وأن قواعده أقjرب إلjى العمjوم  ، بعلم اللغة من الدرس الصرفيّ  ألصقُ  الصوتيّ مھمة ھي أن الدرس 

  .والشمولية 

نjjوع مjjن أنjjواع  -مjjث8 -ولjjم تغjjب ھjjذه الحقيقjjة عjjن الفكjjر اللغjjوّي العربjjّي  ؛  فاJسjjُم المنjjدوب      

ِه وذلك يحتاج لر ،لكن لك أْن تلحَق في آخره ألفاً ؛ Sّن الّندبة تفجع وُحزن  ، المنادى فع الصوت وَمjد[

ٌع عليه  ،المندوب مدعو�  إعلم أنE  ((:  قال صاحب الكتاب ،Uسماع جميع الحاضرين Eفإن  ،ولكنه ُمتفج

   )S ...((.)2نE الندبة كأنھم يترّنمون فيھا ،شئت ألحقَت في آخِر اJسم اSلَف 

المندوب مدعّوٌ ولjذلك ذكjر مjع فصjول النjداء لكنjه علjى  إعلْم أنE (( ) : ھ643ت(وقال ابن يعيش     

ع فأنت تدعوه وإْن كنت تعلم أّنه J يستجيب  Nسبيل التفج،  J ثjان بحيjه وإن كjتغاث بjدعو المسjكما ت

ولمjا كjان  ،وأكثر ما يقع في ك8م النسjاء لضjعف احتمjالھّن وقِلjّة َصjْبرھّن . يسمع كأنه تعّده حاضراً 

ولّما كان يسلك فjي الندبjة والّنjوح مjذھب  ،أَتْوا في أّوله بيا أو وا لمد[ الصوت  مدعّوا بحيث J يسمع

  )3(.)) ... التطريب زادوا اSلف آخًرا للترنNم كما يأتون بھا في القوافي المطلقة

 من ھذه اللفتات الصوتية وأشباھھا لدى علماء النحو العjرب اSوائjل ، فھjؤJءوJ يعجب المرء       

وأحكامھjjا والنظjjر فjjي قواعjjدھا  ،إذ مزجjjوا بjjين دراسjjة العربيjjة  ،علمjjاء كjjانوا ھjjم القjjّراء اSوائjjل ال

ومستحّقه من جھاز  وإعطاء الحرف حّقهُ ، ق صّحة المخارج ـت8وة القرآن وتحقي وضبط  ، وقياساتھا

  )4( . النطق

وتية واحjدة ـة صـJ يتبع درجه ـوقد برھنت التجارب الحديثة على أن اUنسان عندما ينطق بلغت      

إذ تختلjف فيھjا  ، وت أھّمية كبيjرةـومن اللغات ما يجعل Jخت8ف الص ، ي النطق بجميع اSصواتف

د(؛ فكلمة  معاني الكلمات تبعا Jخت8ف درجة الصوت حين النطق بھا Eيمكن أن تؤدي في تنغيم ) ُمحم

أو علjى التعجjب ، أو علjى الjدعاء ، أو علjى  معين على النداء ، وفي تنغيم آخر تدل علjى اUخبjار ،

                                                             

  296: اللغة ، فندريس  )4(

  . 220/  2: كتاب سيبويه  )5(

  .287/ 1مج: شرح المفصل  )1(

  .58: رشيد عبد الرحمن العبيدّي . مباحث في علم اللغة واللسانيات ، د: ينظر  )2(
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ولjم يغjب  وھكذا فلھjذه الكلمjة أكثjر مjن سjت دJJت ،...  ،السخرية والتھكم ، أو على سبيل التأكيد 

 Eرب أنjjاة العjان النحjjن أذھjع jرفھا فھًمjjا وصjم نحوھjjن أن يفھjيمك J ةjjة العربيjحيحً اللغjjد ا صjjبع Jا إ

 ، ا على دراسjة اSصjواتلنحو والصرف تعتمد اعتمادا تامّ ذلك أن بعض ظواھر ا .دراسة أصواتھا 

  . اSصوات J تكون دراسته في أحسن صورھا إJ عند اعتمادھا على دراسة ھا اOخرضوبع

       Eان أنjjام حّسjjدكتور تمjjرى الjjوي jjا فjjتجابتھم لھjjة واسjjذه الحقيقjjرفتھم بھjjى معjjرب علjjاة العjjي النح

أصjjوات اللغjjة  ھjjذه الحقيقjjة دافعھjjم الjjرئيس إلjjى دراسjjةلjjم تكjjن ،  غضjjون دراسjjة النحjjو والصjjرف

  )1(. ما كان تجويد القرآن نطقا وترتي8 ھو الذي أوحى إليھم بھذه الدراسةوإّن◌ّ  ،العربية 

 مjع نختلjف لكننjا ، العربjيّ  اللغjويّ  الدرس جذوة إشعال في أھمية من للقرآن ما ننكر J ونحن       

 الصjjوتية الدراسjات لنشjjوء وحيjًدا دافًعjا بنطقjjه والعنايjة القjرآن تجويjjد عjّده فjي حسjjان تمjام الjدكتور

 مjن الكjريم القjرآن ُيعدN  قوية دعائم على قام العربيّ  فالنحو ؛ النحوي الدرس في وتوظيفھا ، الصرفية

 ، ونثjر شjعر مjن العربjي والمjوروث ، دراسjاتال ھjذه مثل لنشأة الوحيدة الدعامة ليس لكنه ، أقواھا

  . والصرفية الصوتية الدراسات من كثير وراء كان والبلغاء الشعراء مقاصد فھم ومحاولة

 
ّ
ـر القرينة الصوتية يف التوجيه النحوي

َ
  :َأث

 ، النظام اللغويفي ھي تنتظم معھنE ، و ) السياقية (القرينة الصوتية من القرائن اللفظية          

 ،على توجيه التراكيب النحوية  بَتلِـيدهِ طارف الدرس اللغوّي  وتعين الباحث المتطلع إلى ربط

ع الباحث على توظيف ھذه القرينة في دراسة ومما شجّ وأساليب الك8م توجيًھا قريًبا من واقع اللغة ؛ 

 ما وجده عند علماء اللغة العربية القدامى :) المحتسب(التوجيه النحوي عند ابن جني في كتابه 

لم يكتِف بتوظيف  نهُ إومما ُيشھد به Jبن جني ھو  ؛ ذه القرينةمن إشارات إلى أھمية ھ) رحمھم _(

  . ھذه القرينة في توجيھِه النحوّي ؛ بل إنه كان سّباقا في رصدھا عند صاحب الكتاب

وإن لم تذكر الصفة وأردت . سير عليه ليٌل طويٌل وسير عليه نھاٌر طويل : وتقول  ((:  سيبويهقال  

ُحُه    )2( . ))المعنى َرفعَت ، إJ أنE الصفة تبي[ن بھا معنى الرفع وتوض[

                                                             

  .161-160:تمام حسان . اللغة بين المعيارية والوصفية ، د: ينظر )3(

  . 1/220: كتاب سيبويه ) 1(
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 : وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولھم ، ودلت الحال عليھا ، وقد ُحِذَفِت الصفة (( :قال       

ھذا إنما حذفت فيه الصفة لما دّل من الحال على  وكأنE  : ليٌل طويلٌ  : وھم يريدون ، لْيلٌ ِسيَر علْيِه 

وذلك أنك تحس في ك8م القائل من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام  ، موضعھا

  )1(. )) نحو ذلك أو طويل : قوله

 يستدل بھا على معاني التراكيبالتنغيم قرينة صوتية  أبا الفتح عدE  تلمس أنE ومن ھنا يمكن أن ن       

َي بسjياق  )2( ، وھو اUطjار الصjوتي الjذي تقjال بjه الجملjة فjي السjياق ،السياق  ، ضمن ، أو مjا ُسjم[

  .، أو دJلة المقام كما فسره الب8غيون )3(الحال كما فھمه فيرث 

        Eث أنjjس الباحjjد لمjjاه وقjjتجJويّ  اjjه النحjjي التوجيjjي فjjن جنjjلكه ابjjذي سjjوتي الjjراءات  الصjjللق

  :ھي على النحو اOتيمختلفة صوتية لغوية  جوانبتجّسد في )  المحتسب( القرآنية الشاذة في كتابه

 للحركة .1
ّ
 : األصل املفرتض والواقع اللغوي

  

شjjياع دJلتjjان الع8قjjة بjjين اSصjjل والفjjرع فjjي جانjjب منھjjا معنويjjة ؛ ذلjjك أن التخصjjص وال        

حمjل فjرع علjى ( ، أو  )تقدير الفرع بحكم اSصل (: معنويتان ، وتعريف القياس عند النحويين ھو 

وھو مأخوذ ) 4()اعتبار الشيء بشيء بجامع ( ، أو ) إلحاق الفرع باSصل بجامع ( ، أو ) أصل بعلة 

،  )5( ))أو شبه  بعلة ، أصل رع علىحمل فJبد فيه من (( من علم اSصول ، فالقياس عند اSصوليين 

 الجھjة المشjتركة بjينھjى و(( ،  والعلة ، )6(وأركانه اSصل والفرع وحكم اSصل والوصف الجامع  

                                                             

  . 373 – 372/  2: الخصائص  )2(

، وأثر القرائن  226-118:، والنحو والدJلة ، للدكتور محمد حماسة  231 - 226:اللغة العربية معناھا ومبناھا ) 3(

  .183: ، لطيف حاتم عبد الصاحب الزاملّي ) أطروحة دكتوراه ( في التوجيه النحوّي عند سيبويه 

  . 78 - 68: أحمد مختار عمر . علم الدJلة ، د: ينظر ) 3(

  . 93: سعيد اSفغاني  لمع اSدلة Jبن اSنباري ، تحقيق: ينظر ) 1(

  . 86/  3،  656/  2: عدة اSصول ، للشيخ الطوسي ) 2(

  4/177: ، وأضواء البيان للشنقيطي  3/187: أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر : ينظر ) 3(
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، ولjو وازنjا بjين أركjان القيjاس عنjد  )1)) (وتسjمى جامًعjا ثبjوت الحكjم التي اقتضت الفرع واSصل 

وإرجjاع اSشjياء إلjى أصjولھا ) . علة والحكماSصل والفرع وال: (الفقھاء والنحويين لوجدناھا أربعة 

باعتبار أن لكل فرع أص8 أخذ منه ليس ببعيد عن عقلية ابن جني اJعتزالية في زمنه الذي لم تتميjز 

يرى أن لحركات البناء أصوJً ، وقد تخرج عن أصولھا عندما فيه العلوم من بعضھا بوضوح ، وھو 

لى قضية اSصل والفرع في معظم مؤلفاته ، فقد أوضح ھذه ونجده يلمح إ. تأتي ضمن تركيٍب معيEن 

ر مjن التجjانس والتشjابه وحمjل الفjرع العjرب تjؤِث  علم أنE او(( : بقوله ) الخصائص(الع8قة في كتابه 

أJ تjرى أنھjم  بjالٍ  أقjوىه منھjا علjى وأنE  الشأنعلى اSصل ما إذا تأّملته عرفت منه قّوة عنايتھا بھذا 

لَّما أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي على حjّده فjأعَطُوا الرفjع فjي التثنيjة اSلjف والرفjع فjي 

الجمع الواو والجّر فيھما الياء وبقي النصب J حرف له فُيماَز بِه جذبوه إلى الجّر فحملjوه عليjه دون 

لى اUطالة بذكرھا ففعلوا ذلjك ضjرورة ثjم لّمjا الرفع لتلك اSسباب المعروفة ھناك ف8 حاجة بنا ھنا إ

صاروا إلى جمع التأنيjث حملjوا النصjب أيضjاً علjى الجjّر فقjالوا ضjربت الھنjداِت كمjا قjالوا مjررت 

فتحوا التاء فيقولوا رأيت الھنداَت فلم يفعلوا يا Sنھم قد كانوا قادرين على أن بالھندات وJ ضرورة ھن

الحjال  لتي عارضت في المذكر عنه فدّل دخولھم تحjت ھjذا مjع أنE ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة ا

  )2( )) َعرى من ضرورة اSصل نْ J َتضطّر إليه على إيثارھم واستحبابھم حمل الفرع على اSصل وإ

عبد _ ابن قراءة وقد بنى أبو الفتح توجيھه النحوي على فكرة أصول الحركات وفروعھا في         

 .مختلسjتين ) فيjه (اSولjى وضjّم ھjاء ) فيjهِ  (بكسر الھاء في  ﴾)4(رَِجـالٌ  يهُ فِ  َأَحق َأْن تَـُقوَم ِفيهِ ﴿ :  )3(يزيد

jّم  (( :  قال Eاء الضjذه الھjة ھjل حركjأص،  Eك وإنjاكنة كقولjاء سjرة ، أو يjا كسjع قبلھjر إذا وقjا تكسjم :

وقد يجjوز إشjباع الكسjرة والضjمة  ،وقد يجوز الضم مع الكسرة والياء . ونزلُت عليه  ،َمَرْرُت بِِهِ◌ 

                                                             

  . 187/ 3: أصول الفقه ) 4(

ظاھرة اUعراب : والنحو  ينظر ، ولمزيد من التفصيل في الع8قة بين الفقه وأصوله  111/   1 : الخصائص ) 1(

تأثير الفقه (أحمد سليمان ياقوت ، الباب الثالث ، الفصل اSول منه . في النحو العربي وتطبيقھا في القرآن الكريم ، د

  . 183 -177) أثر اUعراب في الفقه(، والفصل الثاني  176-152)وأصوله في اUعراب

لقن . إمام كبير في الحديث ومشھور في القراءات . بصرّي ، ثم المكّي ھو أبو عبد الرحمن القرشّي المقرئ ال  )2(

سير أع8م النب8ء : ينظر) . ھ213ت(مات سنة . روى الحروف عن نافع وعن البصريين . القرآن سبعين سنة 

  . 168 – 167/ 1: للذھبي 

  ) .108/  9: سورة التوبة (في الموضعين ) فيه(بكسر ھاء . ﴾  �َ���� �َ# H4�;Aِ �J��a �J��a ���ُ&َY #َ� ����َ�ٌH4�;Aِ �J��a �J��a ���ُ&َY #َ� ����َ�ٌH4�;Aِ �J��a �J��a ���ُ&َY #َ� ����َ�ٌH4�;Aِ �J��a �J��a ���ُ&َYٌ﴿ :قوله تعالى)  3(
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 )1()) ...ونزْلُت َعليھي وعليُھjو ، نحو مررت بِھي وبُِھو ،تحدث الواو والياُء بعدھما  ومطلھما إلى أنْ 

ره فjي سjر صjناعة اUعjراب مjن .  Eا قر Eوھذا التوجيه ليس ببعيد عم))  Eروف  أنjاض حjات أبعjالحرك

ھذه الحروف ث8ثة فكذلك الحركات ث8ث وھي  فكما أنE ، والواو ، والياء ، اSلف  : المد واللين وھي

بعjض اليjاء والضjمة بعjض الjواو وقjد كjان الفتحة والكسرة والضمة فالفتحjة بعjض اSلjف والكسjرة 

صغيرة والضمة الjواو الصjغيرة وقjد الياء ال متقدمو النحويين يسمون الفتحة اSلف الصغيرة والكسرة

ًنjا عjن ع8قjة الجزئيjة  )2( . )) كانوا في ذلك على طريق مستقيمة فقد عّبر في ك8مه المتقدم تعبيjًرا بي[

  . بين الحركات وأحرف المدّ 

إلjى مقطjع / ◌ِ -ھ/ تحويل المقطjع القصjير:  وتفسير علم اللغة الحديث لھذا اUشباع والمطل ھو      

جاء في . وأّما غيرھم فيكسرھا  ،، ثم إن ضّم الھاء في نحو ھذا لغة الحجاز ) 3( /◌ٍ -ھ / طويل مفتوح

وحركة ھاء المذكر ضjمة إJ أن يكjون قبلھjا يjاء أو كسjرة ، فjإن  (( ) :  شرح الرضّي على الكافية (

تھا ويقولون E4( . )) ولديھو ، وغيرھم يكسرونھابھو ، :  كان قبلھا أحدھما فأھُل الحجاز يبقون ضم(  

 بالضمة يحتjاج إلjى جھjد عضjلّي أكبjر والقرآن الكريم نزل في ھذا بلغة سائر العرب ، والنطقُ       

وJ تحتاج الكسjرة وJ الفتحjة ، من الكسرة والفتحة ؛ Sنھا J تنطق إJ بانضمام الشفتين وارتفاعھما 

مE أثقُل عندھم  ((: فإنE . إلى ذلك ، Eالض) ((5 ( Eوإن ،))  رةjمِة والكسjَن الضjيھم مjعل Nفjة أَخjالفتح) ((6 ( ،

للدJلjة علjى عظjم منزلjة أولئjك الرجjال الjذين  الثانية بالضمة التي ھي أثقjل الحركjات) فيه (فجاءت 

  . أحبوا أن يتطھEروا فأحبھم _

  

                                                             

  .1/301:المحتسب   )4(

  .19/  1: سر صناعة اUعراب   )5(

  .9: حسام سعيد النعيمّي . أبحاث في أصوات العربية ، د: ينظر ) 6(

  .59- 58/  1: الھمع : وينظر .  2/421: شرح الرضي على الكافية  )1(

  . 113/  4: كتاب سيبويه ) 5(

،  102،  100: ، ومعاني اSبنية في العربية  69 – 68/  1: الخصائص : ، وينظر  167/  4: مصدر نفسه ال) 6(

  .92 - 91:، وب8غة الكلمة في التعبير القرآني 
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تjjأتي حركjjة البنjjاء علjjى أصjjلھا أن أولئjjك الرجjjال كjjانوا علjjى أصjjل الفطjjرة  وقjjد ناسjjب أنْ       

  . -و_ أعلم  –تأتي الحركة على أصل الوضع  ، فناسب أنْ ) الطھارة(

أما تعليله للمخالفة بين الھائين في ھذه القراءة ، مع إمكان كسرھما جميًعا ، أو ضمھما جميًعا ،       

حتjى أنھjم J   ((، فإنه تركز في استثقالھم تكرير اللفظ بعينjه  )1())  حسًنا لكان جمي8ً   ((ولو كان كذلك 

يتعاطونه إJّ فيما يتناھى عنايتھم به ، فيجعلون ما ظھر في تجشمھم إّياه دJلة على قوة مراعjاتھم لjه 
وساق أمثلة وشواھد كثيjرة لتأييjد صjحة مذھبjه فjي اسjتثقال العjرب تكريjر اللفjظ بعينjه نحjو .  )2(  ))

ھjذه القjراءة اختيjرت لوقjوع الخ8jف بjين (( ليصل إلى نتيجة مفادھا أّن  ... تنويعھم في ألفاظ التوكيد

ي ھذا التوجيه وجوب الوقjف علjى  ) 3( . )) الحرفين و مjا يلjزم  فيjه اSولjى ، وھj) فيjه (والذي J يقو[

 ھھنjا  يؤيjدھا مjا ذھjب إليjه الjدكتور إبjراھيم أنjيس مjن أنE  السكون العjارض ، ولكjن القjراءة بالضjم[ 

بوجjjه عjjام إلjjى مقيjjاس اللjjين الخلفjjي المسjjمى بالضjjمة ؛ Sنjjه مظھjjر مjjن (( القبائjjل البدويjjة قjjد مالjjت 

  )4(. ))ئل البدوية تضم مظاھر الخشونة البدوية ، فحيث كسرت القبائل المتحضرة وجدنا القبا

مجانسة الھاء : ويعدN التوافق الحركي ، أو التجانس ، أو ما يسمى بالمماثلة بين الصوائت ، أي        

سjببا آخjر / َ◌ ي –ء ) / أي(، والھjاء للصjوت المركjب ) ِبjهِ (، والھاء للكسرة نحو ) فيهِ (للياء نحو  

لمjا فjي اSمjر مjن اقتصjاد فjي الجھjد العضjلي عنjد لميل المتكلم إلى الكسjر فjي مثjل ھjذه الحjاJت ، 

النطق ، وما يمليه جنوح المتكلم إلى أيسر السبل في نطق اSصوات ، وھjو مjا أصjطلح عليjه علمjاء 

  .الصوت المحدثون بنظرية السھولة 

 أولھما : المخالفة بين الھائين بكسر اSولى وضم[ الثانية ، وليس العكس بقولينأبو الفتح ووجه            

م ، والضjjمN أقjjّل د[ كسjjر أفشjjى فjjي نحjjو ھjjذا فjjي اللغjjة فقjjال  ((:  بنjjاه علjjى السjjماع ، وعبjjر عنjjه بقولjjه

ر استعماJً فأ وھذا التوجيه ينم على استقراء موضوعي للواقع اللغوي في زمنjه ، وقjد تبنjى   )5( .)) خ[

لھاء ، والمتكلم بطبيعتjه يميjل إلjى بكسر ا) فيه( فيه المنھج الوصفي ، فاSعم اSغلب من السماع في 

                                                             

  .1/301: المحتسب   )4(

  .301/  1: المصدر نفسه   )5(

  . 302/  1: المصدر نفسه )  6(

  .91: أنيس إبراھيم . في اللھجات العربية ، د)  1(

  . 302/ 1: المحتسب )  2(
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اSفشى في اJستعمال اللغjوي ، ف8j غjرو أن يقدمjه علjى غيjره ، مjن دون أن ننكjر أنE السjماع جjاء 

بالضم على قلة ، أو لنقل في مرحلjة مjن مراحjل تطjور اللغjة ، والقjرآن الكjريم سjجل ھjذه المراحjل 

  .ما أجاءھم إلى التعليل والقياس  وحفظھا ، ومنھا ما وجد اللغويون إليه دلي8 ، ومنھا

  

 (، ورأى أّن )  رجjالٌ  فيjهِ  (، و )  تقjومَ  أنْ  (احتكم فيه إلى القياس في ضjوء إعرابjه  وا\خر        

 ، من قوله تعالى)  تقوم (اSُولى ليست في موضع رفع ؛ بل ھي منصوبة الموضع بقوله تعالى ) فيه

في موضع الرفع ؛ Sنه خبر مبتjدأ مقjدم  ﴾ رَِجالٌ  يهفِ  ﴿ : من قوله تعالى) فيه (و.  ﴾ َأَحق َأْن تَـُقوَم ِفيهِ  ﴿ :

فلما كان كjذلك سjبقت الضjمة . خبر عنه ، فھو مرفوع الموضع ) فيه ( ، و) رجال (عليه ، والمبتدأ 

  )1( .لتصور معنى الظرف 

  

jjر حركjjات           Nل وتغيjjة للجمjjعرابيUع اjjين المواقjjة بjjع8ق J ًرا ؛ إذjjه كثيjjالغ فيjjه بjjذا توجيjjوھ

اUعراب ، فھذه الحركات تظھر على الكلمات المفردة ، ولكنھا في الجمjل J تظھjر ، فتعjرب الجمjل 

  )2(. إعراًبا محلّيا

ــِل اْلُمْؤِمُنــونَ َفلِ  ﴿:  ومّمjjا وّجھjjه باSصjjل المفتjjرض للحركjjة قjjراءة الحسjjن       وَك ھjjذا (( :  قjjال. ﴾ )3( َيتـَ

  )4( . )) ھم أقّروا إسكانھاتكون مكسورة ، إJّ أنE  في Jم اSمر أنْ  لعمري اSصلُ 

وإذا كjان قبjل Jم اSمjر واو العطjف أو فjاؤه جjاز كسjر ال8jم علjى اSصjل  (( :  قال الزجjاجيّ           

 EنS وإسكانھا تخفيفا  Eا ، ھما منھا الفاء والواو يتص8ن بالكلمة كأنjد منھمjى واحjوف علjن الوقjيمك Jو

( شjئت أسjكنتھا وكjذلك قjرأت القjراء  شjئت كسjرت ال8jم وإنْ  وذلك قولك فلينطلق زيد ولينطلق وإنْ 

                                                             

  .المصدر نفسه ، والصفحة نفسھا : ينظر )  3(

َجني : ينظر ) 1( Nًرا وإعراًبا ، فتحي عبد الفتاح الد N93: الجملة النحوية نشأة وتطو.  

�Fِ ��ْ.�-�,�+��#� ﴿يذكر أن قوله تعالى )2(:��َ����َْa�#��+�,�-�.ْ�� Fِ�:��َ����َْa�#��+�,�-�.ْ�� Fِ�:��َ����َْa�#��+�,�-�.ْ�� Fِ�:��َ����َْa ﴾ ] تكرر في طائفة من سور القرآن ، بسكون ال8م ]   11/ 14: سورة إبراھيم

/  58: ، وسورة المجادلة  51/  9: ، وسورة التوبة  11/ 5: ، وسورة المائدة 122/ 3: سورة آل عمران : وھي 

  .وقد أشار اSساتذة المحققون إلى ھذه القراءة في سورة إبراھيم بالذات . 13/  64: ، وسورة التغابن  10

  .1/359: المحتسب  )3(
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 )) مبالوجھين واUسكان فيھا أكثر في الك8م فإذا كان قبلھا ثم فإن الوجه كسر ال8) وليعفوا وليصفحوا 

.  )1(     

ھjا من ِقَبjل أنE  ما وجب لھا الكسروإنE (( :  يعيش كون اSصل في Jم اSمر الكسر بقوله ل ابنُ وعل      

أْن يكjjون   حjjرٌف جjjاء لمعنjjًى وھjjو حjjرف واحjjد كھمjjزة اJسjjتفھام وواو العطjjف وفائjjه ، وكjjان حقjjNه

ا هأنE َن غير حْ ِت مفتوًحا كما ف Eر  لمjال نظيjفعSي اjزم فjة والجjفعال الجازمSكانت ال8م ھنا من عوامل ا

  )2)) (...لت في الكسر على حروف الجّر نحو ال8م والباء في قولك لِزيد وبزيدالجّر في اSسماء ُحمِ 

  

ولسنا بصدد مناقشة ابن يعيش في تعليله البعيد الذي لم يكتِف به بافتراض الكسر في Jم اSمر        

تjأتي عليjه ، وھjو الفjتح قياًسjا علjى  ه افترض أص8ً آخر من حق ھذه ال8jم أنْ 8ً لحركتھا ، ولكنE أص

من  إذا كان JبدE  –ت حم8ً على حروف الجّر ، وكان يكفي ابن يعيش رَ سِ ئه ، وأنEھا كواو العطف وفا

الجjزم فjي اSفعjال يقابلjه الجjرN  يحملھا على Jم الجر ، ويعلل لھا بjأنE  أنْ  -حمل ھذه ال8م على نظير

  .في اSسماء ، وحروف الجر من حروف المعاني حالھا حال حروف العطف 

ولكننا نعود إلى إصرار ابن جني على تبني فكرة اSصل والفjرع ، إذ تركjزت عنايتjه بالثبjات        

كjر اJعتزالjي التjي ء لقواعjد الفشjيء متغيjر ، وھjو فjي النتيجjة إرسjا الذي يمثل اSصل لمعرفة كjل[ 

دةلE شيء متغير على أصjل ثابjت ، وترجع كت Eدjة محjة عقليjى عمليjروع إلjل والفjصSه اjع فيjخض  .

وھي دعوة معتزلية تمسك بھا ابن جني في محاولة منه لتوجيه الحركة باJتجاه العقلي المقjنن ؛ Sنjه 

  )3( .، وتبعه في ھذا الزمخشري  اجتھد في أن يرجع اSشياء إلى أصولھا

  : الفواصل النطقية .2

 –يطلق ھذا المصطلح عادة على مجموعة من الظواھر الصوتية التي تشكل ظواھر أخرى          

jjا بjjالمنطوق ، يحjjدد طبيعjjة التركيjjب وماھيتjjه  –كjjالنبر والتنغjjيم  ممjjا يضjjفي تكويًنjjا موسjjيقًيا خاّصً

jjj(: ودJلتjjjه ، وھjjjذه الفواصjjjل ھjjjي  Eف ، والسjjjر  )كتالوقjjjال بشjjjدكتور كمjjjا الjjjاف إليھjjjد أضjjjوق ،

، وكلھjا ذات وظيفjة مھمjة فjي صjحة اSداء الصjوتي وتجويjده ، وفjي  )اJستراحة ، أو أخذ النEَفس(

                                                             

  .93: ب ال8مات ، للزجاجي كتا )4(

  .122/ 4. مج : شرح المفصل  )5(

  .292،  4/224،  3/470، 1/222) : ھ683ت(اUنصاف فيما تناوله الكشاف ، ابن المنير اUسكندري : ينظر ) 1(
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ا داء الصjjjحيح لھjjjذه الفواصjjjل ارتباطjjjا وثيقjjj؛ ويjjjرتبط اS )1( التحليjjjل النحjjjوّي والjjjدJلّي للتراكيjjjب

ھيئjات التراكيjب ومjا تنتظمjه مjن قواعjد :  أولھمjابعنصرين مھمين من عناصر التوصيل اللغوّي ، 

ھا النحوية  Eد نوعيتھا وخواص رف علjى وقد جjرى الُعj)  الصوتية والصرفية والتركيبية (وأحكام تحد[

 هالمعنjى الjذي يفصjح عنj:  وثانيھمjا.    grammatical rules) قواعjد اللغjة ( تسمية ھذا العنصر

مت8زمان صحة وفساًدا ، فإذا صح التركيب صح المعنى ،  وھذان العنصران. ھذا التركيب أو ذاك 

عام8ً )  مع ظواھر صوتية أخرى كالتنغيم مث8ً  (وتعد الفواصل النطقية .  )2( والعكس بالعكس تماًما

  .، وھو ما سيفصح عنه البحث بذكر أمثلته في كتاب المحتسب  في اUفصاح عن المعاني السياقية

 : الـوقـف  . أ

  

قطjع الصjوت : ، والوقjف فjي اJصjط8ح ھjو  )3(الوقف في اللغة يدل على تمكث في شيء       

قطع (( بأنه ) ھ646ت(عرفه ابن الحاجب )4(عن آخر الكلمة زمًنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة 

jjا بعjjدھا  Eة عمjjمونيّ  )5()) الكلمjjشSه اjjف Eھ929ت( ، وعر (هjjبأن  :))  ةjjر الكلمjjد آخjjق عنjjع النطjj6()) قط( 

Sنjه قjد J ((  : )ھ1206ت( واستحسن الصّبان ھذا التعريف على تعريف ابjن الحاجjب ، قjال الّصjّبان

  )7(.)) يكون بعدھا شيء

  

                                                             

  .553: كمال بشر . علم اSصوات ، د: ينظر   )2(

  .554 -  553: المصدر نفسه : ينظر  ) 3(

  ) .وقف(  135/  6: مقاييس اللغة معجم : ينظر ) 3(

  . 342: عبدالعلي المسئول . ، ومصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به ، د 274/  1: النشر : ينظر ) 4(

  .2/271) : ھـ686(شرح شافية ابن الحاجب ، للشيخ رضي الدين اJسترابادي النحوي  ) 3(

  .4/1693: حاشية الصبان ) 4(

  .هالمصدر نفس) 5(
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عمjا بعjدھا يjوھم أنjه J : قولjه  (( : مjن قبjل ھjذا التعريjف قjائ8ً ) ھ686ت(وقد انتقد الرضjّي         

السjكوت علjى آخjر الكلمjة اختيارًيjا لجعلھjا آخjر :  ولو قال ،وبعدھا شيء  إJيكون الوقف على كلمة 

  )1( . ))الك8م لكان أعّم 

  

j:  اء في أن الوقفمن النحويين والقرّ  ويشترك كل�         Eة ، وأنjر الكلمjد آخjوت عنjع الصjون قطjه يك

بل قـُِطَ◌َع  ،لم ُيقصد أص8 ً وإJّ فإنE ، ِصَد لذاته فاختيارّي ، ذلك أنE الوقف إذا ق واضطرارياً اختيارياً 

فيjه مراعjاة المعنjى  ؛ SنE  )الوقjف اJختيjاري(ويعنينjا فjي ھjذا البحjث  )2( . النEَفس عنjدهُ فاضjطراريّ 

   . عارفاً بعلومھا،  لّماً باللغةويكون الواقف فيه مُ  ،الدJلي والمعنى الوظيفي 

         Eوما يمّس المعنى بالتغيير قد يمس الوقف كذلك  ،تقدير الوقف في الك8م فرع على المعنى  إن، 

 Eى أنjف علjاھرة الوقjي بظjدي المخزومjدكتور مھjتدّل الjد اسjرد  لذا فقjت لمجjة ليسjعرابيUات اjالع8م

إذ لjjو كانjjت كjjذلك لمjjا جjjيء بھjjذه الوجjjوه المتعjjّددة فjjي الوقjjف الjjذي يسjjتھلك  ،الوصjjل بjjين الكلمjjات 

  )3( . الحركة

أْن تjأتي الوقفjة والقاعjدة  (( وJ تتحقق إJّ عند تمjام الك8jم فjي مبنjاه ومعنjاه ، ، وJ تكون الوقفة       

، وھذه ھي الحال (.)  على تمام الك8م ، ورمزھا في الكتابة النقطة دلي8 ھابطةٍ  بنغمةٍ  الكاملة مصاَحَبة

  )4( . ))في الجمل والتراكيب التقريرية ، وأحياًنا تأتي الجمل اJستفھامية منتھية بوقفة أو ما يشبه ذلك 

أن ظاھرة الوقف عّجلت بالتغيير الصوتّي الذي سمح بضياع ظاھرة اUعjراب  )نولدكه (ويرى        

S ستعمال اللغوّي ؛Jعرابية تسقط بحسب اUي ) التقليديّ (ن ھذه النھايات اjة فjة واقعjحينما تكون الكلم

  )5( .آخر الجملة 

  : رابـف واإلعـالوق

                                                             

  .2/271: شرح الشافية )  6(

  .95: مصطفى النحاس . من قضايا اللغة ، د: ينظر )  1(

  .251:مھدي المخزومّي . في النحو العربي نقد وتوجيه ، د: ينظر ) 3(

  . 555: علم اSصوات  )3(

  . 80: رمضان عبد التواب . د: اللغات السامية ، ثيودور نولدكه ، ترجمة : ينظر  )5(
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الوقjjف يjjؤثر فjjي المعنjjى وھjjذا  نE أحjjدھما بjjاOخر ارتباًطjjا وثيًقjjا ، إذ إ يjjرتبطاب الوقjjف واUعjjر       

يjjؤثر فjjي اUعjjراب ، ومjjن ثjjم كjjان Jزًمjjا لمjjن يjjدرس الوقjjف فjjي التوجيjjه النحjjوي للقjjراءات  اSخيjjر

ا بأوجjه اUعjراب المختلفjة ، ومjا يسjتوجبه كjلN  القرآنية أنْ  وجjه مjن وقjف فjي القjراءة عنjد  يكون ُملّمً

 )2(.  الك8jمي اخت8ف النحاة في التركيب النحوّي إلى اخت8فھم في مفاصjل ؛ فقد يؤدّ  )1( موضع معيEن


�Z�U>P ﴿:  من ذلك قوله تعالى-ْ4�� [E�
� �=I�Q �L$%�� !َ� 
\!َP�]�ْ� �X��َ^�Z�U>P
-ْ4�� [E�
� �=I�Q �L$%�� !َ� 
\!َP�]�ْ� �X��َ^�Z�U>P
-ْ4�� [E�
� �=I�Q �L$%�� !َ� 
\!َP�]�ْ� �X��َ^�Z�U>P
-ْ4�� [E�
� �=I�Q �L$%�� !َ� 
\!َP�]�ْ� �X��َ^ ﴾ ] قال الّزمخشريّ  . ]2 /2 : سورة البقرة  :))  

وJ بّد للواقف مjن ) . J ريب ( ھما وقفا علىوعن نافع وعاصم أنE .  ھو المشھور) فيهِ  (والوقف على 

 ، J بأسَ :  وقول العرب ، ]50: سورة الشعراء [﴾  _J!َ� �,ُ�!َJ!َ� �,ُ�!َJ!َ� �,ُ�!َJ    �($Iَ_�($Iَ_�($Iَ_�($Iََ!�ُ,� �َ! ﴿ : قوله تعالى، ونظيره  ينوي خبراً  أنْ 

  )3( . )) فيه J ريبَ :  ، والتقدير وھي كثيرة في لسان أھل الحجاز

  

        EنSھمية الوقف ؛ وSو Eعراب ، فإنUاء ه يؤثر في المعنى وا Eرjى  –نا نجد كثيًرا من النحاة والقjعل

نوا أنواعه ، وما يترتjب عليjه مjن اخjت8ف فjي المعjاني واUعjراب ، فقjد   –السواء  Eقد كتبوا فيه ، وبي

، )ھ328ت(اSنبارّي  وابنَ ) ھ229ت(وخلف ،  )ھ207ت(والفراء،  )ھ156ت( النديم حمزة ذكر ابنُ 

وذكر الزركشي . )4( وغيرھم ، ونسب إلى كل منھم كتاًبا باسم الوقف واJبتداء )ھ299ت(وابن كيسان

ونجjد عنjد السjيوطّي  )5(.، وھم من النحjويين القjراء وابن عباد ، وابن اSنبارى ،  )ھ310ت( الزجاج

 ،؛ إذ ذكjjر مؤلفjjات العلمjjاء فيjjه  أھميjjة معرفتھمjjاو ،فjjي اUتقjjان تفصjjي8 أكبjjر فjjي الوقjjف واJبتjjداء 

  )6( . مبينا ع8قته الوثقى بالنحو ،وعرض أنواعه 

  

                                                             

  .209: أحمد سليمان ياقوت . ظاھرة اUعراب في النحو العربي وتطبيقھا في القرآن الكريم ، د: ينظر  )1(

.                                                             174: عبد البديع النيربانّي . الوقف في العربية على ضوء اللسانيات ، د: ينظر ) 1(

  .1/19: الكشاف ) 2(

  .34: الفھرست : ر ينظ )4(

  .342/  1: البرھان في علوم القرآن : ينظر )  4(

  .233- 1/212:اUتقان ، النوع الثامن والعشرون : ينظر )  5(
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من مفاصل الك8م يمكjن عنjده قطjع ) َمفِصل ( ھاالدكتور تمام حسان في ھذه الظاھرة بأنE ويرى       

تعjد كjل دفعjة منھjا إذا    spoken groupsفينقسم السياق بھذا إلى دفعjات ك8ميjة  ، السلسلة النطقية

بتمjام المعنjى يjرتبط  - إذاً  – منعزلة ؛ فالوقف   speech event) واقعة تكليمية (كان معناھا كام8 ً

تأتي دفعاً للتنافر ، ودJلة على موقع انتھاء الدفعة  - على رأيه -ظاھرة الوقف و.  )1(، أو كلياً  جزئيا

   . الك8مية

 عند ابن جني
ّ
  : الوقف يف التوجيه النحوي

استعان أبو الفتح بالوقف لتوجيه طائفة من القراءات القرآنية التي أوردھا في كتابjه المحتسjب         

 Eتجاه الصوتي الذي يمJم وجھه إليه في توجيھه ، فكان التوجيه بھذه الفاصلة النطقية معلًما من معالم ا

راءات التي وّجھھjا نحوًيjا علjى ھjذا ومن الق. النحوّي ، بدليل كثرة اSمثلة التي نحا فيھا ھذا المنحى 

وقjد وجjه القjراءة المjذكورة علjى وفjق ) شjيخ(برفjع  ))2( ���2ـ'َ� ���7��ـ� �Tـ���x   ���2ـ'َ� ���7��ـ� �Tـ���x   ���2ـ'َ� ���7��ـ� �Tـ���x   ���2ـ'َ� ���7��ـ� �Tـ���x    ( : توجيھه لقjراءة اSعمjش

خبjر مبتjدأ محjذوف ، كأنjه  (()  شjيخ (فاSوجه اSربعة التي وجھھا بھjا ، وھو أول  ،ظاھرة الوقف 

�7��� ﴿ : ھذا شيٌخ ، والوقف إذن على قوله:  قال�� �َ'������7�� �َ'������7�� �َ'�����ثم اسjتأنف جملjة  ،﴾ ؛ Sن الجملة ھناك قد تمت  ��'َ� ���7

  )x��T �'�x��T �'�x��T �'�x��T �'� ...((( . )3 ( : ثانية فقال

كما فصل  ، اً ھي التي سوغت فصل الجملتين نحويّ )  شيخ (، و) ھذا بعلي:( فھذه الوقفة بين قوله     

ا بjjالو ؛ فالحjjذف المفتjjرض ھنjjا كjjان )  شjjيخ (لقف الjjذي سjjوغ تقjjدير مبتjjدأ محjjذوف بينھمjjا صjjوتّيً

ر المبتjjدأ بنjjاًء علjjى قرينjjة الوقjjف ؛ فانقطjjاع  باJعتمjjاد علjjى البنيjjة العميقjjة لjjدى المتلقjjي ، الjjذي يقjjد[

السلسلة النطقية بالوقف قّسم السياق ھنا على دفعتين ك8مّيتين ، مّثلت كل دفعjة منھمjا معنjًى كjام8ً ، 

jا فjي  التكليميEةعة وھو ما اصطلح الدكتور تمام حسان بالواق ، فjارتبط المعنjى ھنjا بتمjام المعنjى جزئّيً

                                                             

  .271-270: اللغة العربية معناھا ومبناھا : ينظر   )6(

���2ً4'َ� ���7��� ���T}4ً  ﴿: قوله تعالى ) 2({���T ����7�� �َ'���2ً4{���T ����7�� �َ'���2ً4{���T ���  . )72/  11: سورة ھود (، ) شيخ(﴾ بنصب  �7�� �َ'���2

  .1/324: المحتسب  )3(
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ا أيًضا في قوله الموجودة أساسا في السياق)  ھذا بعلي (جملة  علjى )  شيخٌ  : ( ، وبتمام المعنى جزئّيً

  . على وفق توجيه ابن جني)  ھذا شيخٌ  (تقدير 


ْ��2�z�z�z�z    �#�ُm�ْ��2�AَG�ْ��2�AَG�ْ��2�AَG��AَG( )1(بن فائدوعمرو ومنه توجيھه لقراءة عكرمة        ِ4 ,��7�!�+�S �����2 4�!��َ��S �#2�
�.�"�#�ُm
ِ�7�, 4�!�+�S �����2 4�!��َ��S �#2�
�.�"�#�ُm
ِ�7�, 4�!�+�S �����2 4�!��َ��S �#2�
�.�"�#�ُm
ِ�7�, 4�!�+�S �����2 4�!��َ��S �#2�
 ﴿،  بالرفع) )2( "�.�

��2��2��2��2ََXََXََXََX�A�A�A�A�z�z�z�z  ﴾ ًّدينصب Nثم تبتدئ فتقول ، الوقف فيمن رفع أو نصب على السموات (( : قال ابن جني . ا الس 

والعائjjد منھjjا علjjى  ، ، والجملjjة بعjjدھا خبjjر عنھjjا ا الرفjjع فعلjjى اJبتjjداءفأّمjj . واSرضَ  ، واSرضُ : 

��!4 ﴿:  وأّما َمن نصب فقال.  من عنھا عائدة على اOية) ھا(، و من عليھا) ھا(اSرض S �#2O
� �zAX�24!��S �#2O
� �zAX�24!��S �#2O
� �zAX�24!��S �#2O
� �zAX�2 

وعليjjه قjjراءة ابjjن  . نحjjو ذلjjك ، و ون اSرضـون اSرض ، أو يدوسjjـيطئjj:  ، أي ﴾ فبفعjjل مضjjمر

ره بقولjه .  )3( )يمشون عليھا( مسعود  Eا : فلما أضمر الفعل الناصب فسjرون عليھjا . يمjب ھنjوالنص

ومن جرE . أزيًدا مررت به في اJبتداء :  زيد عندك وعمًرا مررت به ، فھو كقولك:  دليل جواز قولنا

) معرضjjون ( : ، وإن شjjاء علjjى قولjjه) اSرض( اSرض علjjى قjjراءة الجماعjjة فjjإن شjjاء وقjjف علjjى
((.)4(   

) واتاالسjم ( أنه جعل الوقف على قوله:  أوJھما:  ونجد في توجيه ابن جني المتقدم مسألتين        

jدي ) اSرض(في حالتي رفع  Nد ، والسjونصبھا ، في القراءتين المنسوبتين إلى عكرمة وعمرو بن فائ

 Eز الوقف على موضعين في القراءة المشھورة، وجو ﴿    $�َ`�ْ���$�َ`�ْ���$�َ`�ْ���$�َ`�ْ���ِaِaِaِaبالجر ﴾.  

                                                             

أبو علي اSسوارّي البصرّي ، روى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصر : عمرو بن فائد ھو )  1(

، وميزان اJعتدال  290/  3: ضعفاء العقيلي : ينظر . كان يذھب إلى القدر واJعتزال ، وJ يقيم الحديث . العطار 

  . 283/  3: للذھبي 

  . 105/  12: سورة يوسف . ﴾ بالجر  �AَXْ��2�AَXْ��2�AَXْ��2�AَXْ��2ِzِzِzِz ﴿: اس قراءة الن) 2(

، والثعلبي  2207/  7) : ھ327ت(، وتفسير ابن أبي حاتم  100/  13: جامع البيان ، للطبري : ينظر ) 3(

، وتفسير  461/  5: ، ومجمع البيان  285/  3: ، والمحرر الوجيز  346/  2: ، والكشاف  262/  5) ھ427ت(

  . 224/  18: الرازي 

  .350-1/349: المحتسب  )4(



 
 

7� 

ي:  الثانية ھيوالمسألة       ) ��2�z�z�z�zْ�ـ�AَG ��2ْ�ـ�AَG ��2ْ�ـ�AَG ��2ْ�ـ�AَG (اJشتغال ، التي بدت ظjاھرة فjي توجيjه ابjن جنjي لقjراءة الُسjد[

بالنصب ، وإن لم ُيشر إلى ھذا المصطلح صراحة ، ويرى سيبويه في مثل ھjذه المسjألة أنE الjوجھين 

ر ، والنصب  )1( ))فالنصب عربي� كثيٌر والرفُع أجود  ((جائزان ،  يعني على اJبتداء J على فعل مفس[

مjا ه ، وإنE زيjًدا ضjربت:  وإن شئت قلت (( :  قال.  عند سيبويه على إضمار فعٍل يفسره الفعل المذكور

ره ، نص ، فلم يخرج ابن جني  )2( )) ... هضربُت زيًدا ضربت:  كأنك قلتَ به على إضمار فعل ھذا يفس[

واJشjتغال . مjذھب سjيبويه والبصjريين ؛ إذ حمjل المسjألة علjى اJشjتغال في توجيھه كما رأينا عن 

 Nلjو كjاة ھjم الم عند النحjل ، واسjم الفاعjل ، كاسjبه الفعjا يشjل أو مjده فعjم بعjه اسjتغل عنjول ، اشjفع

  )3( . هط عليه ھو أو مناسُبه لنصبَ بضميره أو بمتعلقه ولو ُسل

 : من دون الوقف وفصل الجملتين ، وھما قوله) أو النصببالرفع ،  (وJ يمكن توجيه القراءتين        

﴿ �b���!�-�c�� ��Q R3�%َY $1�� $1.%َ`َ ���b���!�-�c�� ��Q R3�%َY $1�� $1.%َ`َ ���b���!�-�c�� ��Q R3�%َY $1�� $1.%َ`َ ���b���!�-�c�� ��Q R3�%َY $1�� $1.%َ`َ ��  ﴾ ،و﴿ a$�َ`�ْ���a$�َ`�ْ���a$�َ`�ْ���a$�َ`�ْ���     !ـ��$Iَ4�D �A�d(
فتكjون الجملjة  .الjواو اسjتئنافية J عاطفjة  ﴾ وعjد[  %�-
)Iَ4�D �A�d$��ـ! %�-
)Iَ4�D �A�d$��ـ! %�-
)Iَ4�D �A�d$��ـ! %�-

استئناف القراءة  برفع اSرض أّما . ھا من آيات تستدعي تدبNرَ  تدّبر ما في السمواتاSولى دعوة إلى 

j،  فjي الدفعjة الك8ميjة  الثانيjة Eفإن Eلj8 أراد أنْ  ه جjا وعjديث عنھjرض بحSرد اj8م  ُيفjا بكjدم ذكرھjفق

قjراءة الرفjع ھjي محjور الحjديث ، فjاSرض فjي ) عليھjا(مستأنف جديد ، وأعاد ذكرھا بالضمير في 

المشھورة اOيات التي يمرون عليھjا ھjي محjور دليل رفعھا وعودة الضمير إليھا ، وفي قراءة الجر ب

jا القjراءة بنصjب اSرض فمحjور الحjديث فيھjا ھjو ) . آية(يعود إلى ) عليھا(الحديث فالضمير في  Eأم

وھjو  –حjدث المjرور بjدليل فعليjة الجملjة ، وإن لjم يظھjر الفعjل فعملjه :  الحjدث ولjيس الjذات ، أي

عليھjjا الوقjjف وقطjjع السلسjjلة المنطوقjjة بعjjد إتمjjام  قjjد ظھjjر ، فھjjذه ث8ثjjة أوجjjه دلنjjا -نصjjب اSرض

المعنى جزئّيًا ، ثم اخjت8ف الحركjات اUعرابيjة علjى وفjق بإتمام  speech event التكليمية الواقعة 

  .اخت8ف القراءات ، وما تبع ذلك من اخت8ف تركيب عن آخر

                                                             

  .1/82: كتاب سيبويه ) 1(

  .1/81: المصدر نفسه ) 2(

  .2/108: ،  ومعاني النحو  2/58: ، وشرح ابن عقيل  1/437: شرح الرضي على الكافية : ينظر  )3(
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فيمjا رواه أبjو جعفjر  –قjراءة أھjل مكjة  ومن التوجيه النحوي بالوقف عند ابن جنjي توجيھjه         

ھذا على استئناف شرط ؛ Sنjه وقjف ((  : قال.  من غير ياء) 2( بكسر اSلف)  (ِ#� �YGY �#ِ)�ِ!�YGY �#ِ)�ِ!�YGY �#ِ)�ِ!�YGY!ِ�(  : -)1(الرؤاسيّ 

�� 4��	N�S4َ ﴿: على قوله�ِ) �#2�
ُ��+�" Fْ��َN�S4	��� 4��ِ) �#2�
ُ��+�" Fْ��َN�S4	��� 4��ِ) �#2�
ُ��+�" Fْ��َN�S4	��� 4��ِ) �#2�
ُ��+�" Fْ��    ، ﴾ ثم قال : ﴿     �ِ!�YGY �#ِ) �ِ!�YGY �#ِ) �ِ!�YGY �#ِ) �ِ!�YGY �#ِ)4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV��4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV��4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV��4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV�� بد فيه :  ﴾ فإن قلتJ فإن الشرط

 ��a!�ـ��a 4!�ـ��a 4!�ـ��a 4!�ـ#ِ)  4	 ���	 َN�S4� ٌN���Yَ�َ��A 4َ"�ـ#ِ) �P	 ���	 َN�S4� ٌN���Yَ�َ��A 4َ"�ـ#ِ) �P	 ���	 َN�S4� ٌN���Yَ�َ��A 4َ"�ـ#ِ) �P	 ���	 َN�S4� ٌN���Yَ�َ��A 4َ"�ـ�P  ﴿ :أJ ترى إلى قوله تعالى. وھذا موضع محذوف عنه الشك البتة  من الشك ،

، ) سjبحانه(لفjظ الشjك مjن _ :  وغير ذلك من اOي القاطعjة بإتيانھjا ؟ قيjل] 59:  سورة غافر [﴾)3(

وا:  ومعناه منjا ، أي Nكjراطھا ، أي إن شjاء أشjد جjا فقjي مجيئھjأھبوا :  فjا وتj8ّ توقعوھjا ، فھjأع8مھ

، ومعنjاه ) تعالى(فنظيره مما اللفظ فيه من _ . لوقوعھا مع دواعي العلم بذلك لھم إلى حال وقوعھا 

�+��w4 (ِ��Nَ��, jَ �َْ��� ��2َ "�ِ�" �2#� ﴿ : )تعالى( ا قولهمنّ ْ�>�Aَ��2�#2� "�ِ�" �2َ� ���َْ� �Nَ��, jَ�ِ) �w4�+�ْ�>�Aَ��2�#2� "�ِ�" �2َ� ���َْ� �Nَ��, jَ�ِ) �w4�+�ْ�>�Aَ��2�#2� "�ِ�" �2َ� ���َْ� �Nَ��, jَ�ِ) �w4�+�ْ�>�Aَ��2    )4(﴾ نكم لو رأيتم جمعھم يزيدون :  ، أيS ، عندكم أنتم

  )5( .))  ... ھؤJء ِمائة ألف ، أو يزيدون:  لقلتم أنتم

 ابن سبق من فذكرھا ، اللغة وأھل المفسرين كتب عن مكة أھل عن المروية القراءة ھذه تغب ولم    

الرؤاسي ، وابjن  جعفر أبي راويھا عن نق8)  ھ207ت ( الفراء ذكرھا ، منھم بعده جاء ومن ، جني

                                                             

ف عن أبي ھو محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوفي النحوي إمام مشھور ، روى الحرو) 1(

روى عنه علي بن حمزة والكسائي ، ويحيى بن . عمرو ، وله اختيار في القراءة ُيروى عنه ، واختيار في الوقوف 

/  2: طبقات القراء . زياد الفراء ، وخ8د بن خالد الصيرفي ، وقيل سمع الحروف منه ، وكذا علي بن محمد الكندي 

  . 201 – 197: نحو القراء الكوفيين ، خديجة أحمد مفتي : ، ولمزيد من التفصيل عنه ينظر  117 – 116

 :قال تعالى . ؛ إذ إنE الھمزة في القراءة المشھورة جاءت مفتوحة ) إن(كسر ھمزة : يعني أبو الفتح بكسر اSلف  )2(

﴿  َN�S4	��� 4�� ِ) �#2�
ُ��+�" ْF�!َa َN�S4	��� 4�� ِ) �#2�
ُ��+�" ْF�!َa َN�S4	��� 4�� ِ) �#2�
ُ��+�" ْF�!َa َN�S4	��� 4�� ِ) �#2�
ُ��+�" ْF�!َa�#َ��#َ��#َ��#َ�    ������
ْ:�f ���!Yْ�$4�; �َfِ) ���!َ� j��َGَa 4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV�� ���!���YْGَY������
ْ:�f ���!Yْ�$4�; �َfِ) ���!َ� j��َGَa 4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV�� ���!���YْGَY������
ْ:�f ���!Yْ�$4�; �َfِ) ���!َ� j��َGَa 4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV�� ���!���YْGَY������
ْ:�f ���!Yْ�$4�; �َfِ) ���!َ� j��َGَa 4�!ُ`��
�Tَ� �$4�; � َ&َa ًNَ�ْV�� ���!���YْGَY  ﴾ ]18/  47: )سورة محمد[.  

من سورة  7:وھو سھو منھما فھذه ھي اOية ﴾ #َ��2	 ���	 ٌN���Yَ� َN�S4�#َ��24�!��a �P�"�A 4َ	 ���	 ٌN���Yَ� َN�S4�#َ��24�!��a �P�"�A 4َ	 ���	 ٌN���Yَ� َN�S4�#َ��24�!��a �P�"�A 4َ	 ���	 ٌN���Yَ� َN�S4���a �P�"�A 4َ!�4 ﴿ يذكر أن اSستاذين المحققين أوردا اOية )3(

من سورة غافر فھي باتصال Jم التوكيد بخبر إن وھو ما أثبتناه في المتن  59أما اOية ) . أن( ولكن بفتح ھمزة  الحج

.  

  . 147 / 37: سورة الصافات  )4(

   . 271-2/270: المحتسب  )5(
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، لكنEه جعل الجزاء ) الساعة(وجھھا بالوقف علىالذي ، والزمخشري   )1( )ھ 310ت(جرير الطبري

، ولكنjه ) السjاعة(موافًقا الزمخشjري فjي الوقjف علjى ) ھ671ت(، والقرطبّي )2( )فأنEى لھم: ( قوله 

ابjن ) ھ745ت(، وتjابع أبjو حيjان اSندلسjي)a﴾)3&ـ  ;ـT� $4ـ
�`!a   4&ـ  ;ـT� $4ـ
�`!a   4&ـ  ;ـT� $4ـ
�`!a   4&ـ  ;ـT� $4ـ
�`!4   ﴿ : رأى استئناف جواب الشرط قوله 

جني في أن ما يحتمله الشرط من شك مدفوع عن حقيقة مجيء الساعة ؛ فالشك راجع إلى المخاطبين 

  .  )4(الشاكين 

إن تأتھم  : ( -و_ أعلم  –أنه J مناص من تقدير جواب شرط Jستقامة المعنى ، والتقدير  ونجد     

إن تأتھم الساعة فقد  : ( ، ف8 يستقيم المعنى على تقدير)  ھا فقد جاء أشراطھابغتًة ف8 ريب في الساعة

ودقة النظم القرآني المعجز من )  فأنEى لھم : ( ، وJ ينسجم أن يجعل الجواب قوله)  ھاجاء أشراط

، ولو ) فقد جاء: (  جھة ، وھو من جھة أخرى J ينسجم والصناعة النحوية ؛ لوجود الفاء في قوله

كان بدل الفاء واًوا تفيد الحال Sمكن ذلك ؛ لذا نرجح أن الفاء اSولى سببية جاءت بعد جواب الشرط 

المحذوف والثانية استئنافية ، وقد نزل القرآن الكريم بنفي الريب عن مجي الساعة بصيغة نفي 

��2 4�!��a �P�"�A 4��Mَ ﴿:  العموم في قوله تعالى� ٌN���Y�َ� َN�S4	��� 	#ِ)�Mَ��2 4�!��a �P�"�A 4�� ٌN���Y�َ� َN�S4	��� 	#ِ)�Mَ��2 4�!��a �P�"�A 4�� ٌN���Y�َ� َN�S4	��� 	#ِ)�Mَ��2 4�!��a �P�"�A 4�� ٌN���Y�َ� َN�S4	��� 	#ِ)�#��+�,�-�" 4َ� �ِ4	+�� �
َ�ْ:َ� 	��#��+�,�-�" 4َ� �ِ4	+�� �
َ�ْ:َ� 	��#��+�,�-�" 4َ� �ِ4	+�� �
َ�ْ:َ� 	��#��+�,�-�" 4َ� �ِ4	+�� �
َ��  ﴿: ، وفي قوله  ﴾)5(�	 �َ:ْ� ٌN���Y� َN�S4	��� 	#َ��2�� ٌN���Y� َN�S4	��� 	#َ��2�� ٌN���Y� َN�S4	��� 	#َ��2�� ٌN���Y� َN�S4	��� 	#َ��24444    

��������4444    Aِ��1ُ&ْ�� ��a ��, �i�7�1�" �J���� 	#َ��2 4�!��a �P�"�AAِ��1ُ&ْ�� ��a ��, �i�7�1�" �J���� 	#َ��2 4�!��a �P�"�AAِ��1ُ&ْ�� ��a ��, �i�7�1�" �J���� 	#َ��2 4�!��a �P�"�AAِ��1ُ&ْ�� ��a ��, �i�7�1�" �J���� 	#َ��2 4�!��a �P�"�A)6( ﴾  4  ﴿:، وفي قوله�!��a �P�"�A 4َ� َN�S4	��� 	#َ��2 ���� �J���� � �S�2 	#َ� ���.َ��7����4�!��a �P�"�A 4َ� َN�S4	��� 	#َ��2 ���� �J���� � �S�2 	#َ� ���.َ��7����4�!��a �P�"�A 4َ� َN�S4	��� 	#َ��2 ���� �J���� � �S�2 	#َ� ���.َ��7����4�!��a �P�"�A 4َ� َN�S4	��� 	#َ��2 ���� �J���� � �S�2 	#َ� ���.َ�، وفي ﴾))7�����7

� ﴿: قوله �ِ) ��ُ��� #ِ) ُN�S4	��� 4�, �Aِ� َ� 4	, �ُ��ُْ� 4�!��a �P�"�A 4َ� ُN�S4	����2 ���� �J���� � �S�2 	#ِ) َF��� �َfِ)�2��ِ) ��ُ��� #ِ) ُN�S4	��� 4�, �Aِ� َ� 4	, �ُ��ُْ� 4�!��a �P�"�A 4َ� ُN�S4	����2 ���� �J���� � �S�2 	#ِ) َF��� �َfِ)�2��ِ) ��ُ��� #ِ) ُN�S4	��� 4�, �Aِ� َ� 4	, �ُ��ُْ� 4�!��a �P�"�A 4َ� ُN�S4	����2 ���� �J���� � �S�2 	#ِ) َF��� �َfِ)�2��ِ) ��ُ��� #ِ) ُN�S4	��� 4�, �Aِ� َ� 4	, �ُ��ُْ� 4�!��a �P�"�A 4َ� ُN�S4	����2 ���� �J���� � �S�2 	#ِ) َF��� �َfِ)�2 �*�+�&��َ����.ِ� ���5َ� 4�,�2 ً4O+َh 4 �*�+�&��َ����.ِ� ���5َ� 4�,�2 ً4O+َh 4 �*�+�&��َ����.ِ� ���5َ� 4�,�2 ً4O+َh 4 �*�+�&��َ����.ِ� ���5َ� 4�,�2 ً4O+َh 4)8(﴾  ،

ن في العقيدة اUس8مية ، وسياق اOيات جميعھا مؤكد ؛ إذ إن اUيمان بالساعة ركن من أركان اUيما
                                                             

  . 26/68:جامع البيان : ينظر   )1(

  . 535 – 534/  3: الكشاف : ينظر ) 2(

  .16/241: القرطبي تفسير : ينظر ) 3(

  . 79/ 8: البحر المحيط : ينظر ) 4(

  . 59/  40 :سورة غافر )5(

  . 7/  22 :سورة الحج ) 6(

  . 18/21: سورة الكھف ) 7(

  . 32 / 45 :سورة الجاثية ) 8(



 
 

7� 

وقد حرص القرآن الكريم على ترسيخ ھذه اSركان في عقول المسلمين وضمائرھم بأساليب مختلفة 

 ، فيه الواردة السياق تناسب التذكير بھا ، والترغيب والترھيب باستعمال ألفاظ مختلفة: منھا 

 ويوم ، التغابن ويوم ، والبعث ، والحاقة ، والقارعة ، والنشور ، القيامة(  ألفاظ للساعة فاستعمل

  . ذلك إلى وما)  صدقھم الصادقين ينفع ويوم ، الموعود واليوم ، الحساب ويوم ، الفصل

وقد  ، ))��a �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ���a �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ���a �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ���a �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ��J�J�J�J    ٌH4�;AٌِH4�;AٌِH4�;AٌِH4�;Aِ )2 ( : )1( ومن التوجيه النحوي بالوقف عنده قراءة عبد _ بن يزيد      

j) فيjه(وقد ذكرنا شطراً من توجيھه اخjت8ف حركتjي الضjمير الھjاء فjي  Eن أنjة مjى والثانيjولSا Eدjه ع 

 Nصل المفترض ھو الضمSر.  اjوالواقع اللغوّي ھو بالكس ، j Eولكنj Eاد فوجjق ه عjى وفjراءة علjذه القjه ھ

قjjراءة بإرجjjاع جنjjي ينظjjر إلjjى القjjراءات مjjن جوانjjب مختلفjjة فتjjارة يوجjjه ال ظjjاھرة الوقjjف ؛ فjjابنُ 

الحركات إلى أصjولھا المفترضjة مjن أجjل إصjدار أحكامjه النحويjة علjى تركيjب مjا ، كمjا فعjل فjي 

أخرى يلتمس فاص8ً  توجيه ھذه القراءة على وفق اSصل المفترض والواقع اللغوّي كما تقدم ، وتارةً 

 س الظjjرف ھنjjا وصjjًفاولjjي(( قjjال . لرفjjع اللjjبس وفjjتح الطريjjق لتوجيjjه نحjjويq آخjjر ) الوقjjف(صjjوتّيًا 

ثjم اسjتؤنف الك8jم  ، ﴾ �َ��ـ�� �َ#� Yَ&ُـ��� ��aـ�J   �َ��ـ�� �َ#� Yَ&ُـ��� ��aـ�J   �َ��ـ�� �َ#� Yَ&ُـ��� ��aـ�J   �َ��ـ�� �َ#� Yَ&ُـ��� ��aـ�J    ﴿ : عندنا على قولjه والوقف. لمسجد ، بل ھو على اJستئناف 

   )3(. ))...وھذا أولى من أن ُيجعل الظرف وصفاً  لمسجد ﴾ �J��a�J��a�J��a�J��a    ٌH4�;AٌِH4�;AٌِH4�;AٌِH4�;Aِ ﴿فقيل 

       Eسواء لم يجيزوا الوقف على الموصوف  ومن المعلوم أن qعلماء القراءات وعلماء النحو على حد

 Eأنjوحي بjا يjة ربمjة الكريمjيOرف  دون صفته ، وسياق اjوم (الظjفٌ )  يjو وصjاء  ھjذا جjجد ؛ لjلمس

  . Uيضاح ھذه المسألةھنا الوقف 

  

                                                             

ھو أبو عبد الرحمن القرشي المقرئ البصري ثم المكي ، إمام كبير في الحديث ومشھور في القراءات ، لقن ) 2(

تنظر ترجمته في الثقات Jبن . ھ 213القرآن سبعين سنة ، روى الحروف عن نافع ، وعن البصريين ، مات سنة 

/  10: ، وسير أع8م النب8ء للمؤلف نفسه  367) : ھ748ت(، وتذكرة الحفاظ للذھبي  8/342) : ھ354ت(حبان 

167 - 169 .  

  . 108/  9: سورة التوبة . اSولى والثانية ) فيهِ (لكسر في ﴾ با �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ� �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ� �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ� �J��a ���ُ&َY �#َ� ����َ�ٌH4�;Aِ �J��aٌH4�;Aِ �J��aٌH4�;Aِ �J��aٌH4�;Aِ �J��a  ﴿:قوله تعالى ) 2(

  .1/303: المحتسب ) 4(
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�'�"�� �َ,�+���    �K�\ُ��2�K�\ُ��2�K�\ُ��2�K�\ُ��2ُFُFُFُF( : ومن ذلك قراءة الحسن     �����+�,َ� ��"�'������+�,َ� ��"�'������+�,َ� ��"�'�ھذه القراءة على أن))  E: قال ابن جني  . ال8م، برفع 1(((��

: أي  ، )���'�"�� �َ,�+�ـ�� ���'�"�� �َ,�+�ـ�� ���'�"�� �َ,�+�ـ�� ���'�"�� �َ,�+�ـ��     �K�\ُ��2�K�\ُ��2�K�\ُ��2�K�\ُ��2ُFُFُFُF(:  الك8م واستؤنف فقال _ عّز وجل قطعه من ك8م _ تعالى ، كأنE ) لُ ُأْدِخـ(

j أي بjإذني ، إJ: نھار بإذن ربھم ھم جناٍت تجري من تحتھا اSوأنا أدخلُ  Eرب أنjر الjاد ذكjيفه ه أعjليض

   )2( . ))...نى وأذھب في اUكرام والتقريب منه لھم الم8بسة باللفظ ، فيكون أحْ  إليھم ، فتقوى

ويشير في توجيھه ھذا إلى العدول ، أو اJلتفات من ضjمير المjتكلم إلjى الغائjب الjذي جjاءت بjه      

 الوقjف القراءة المشھورة ، وھو ما صرحت به قراءة الحسن ھذه ، ولم يكن العدول ليستقيم مjن دون

ت وقفjة متأنيjة ويذكر أن ابن جني وقف عند ظjاھرة العjدول ، أو اJلتفjا.  )القطع(ب، أو ما سماه ھنا 

�&ـ�� "��,Lـ4   (  : في موضع متقدم من كتابjه المحتسjب ، فjي توجيھjه قjراءة أخjرى للحسjن ، ھjي قjراءةY�2   4ـL,��" ـ��&�Y�2   4ـL,��" ـ��&�Y�2   4ـL,��" ـ��&�Y�2

�J�a �#��7�;
�"�J�a �#��7�;
�"�J�a �#��7�;
�"�J�a �#��7�;
وقد حمل ھذه القراءة علjى نظيراتھjا ، ومنھjا قولjه تعjالى فjي سjورة   ))3. بياء مضمومة ( "�

�َ��!ِ�� ﴿ : الفاتحة المباركة�S ���.7�� ��"�'�ّ� َ��
Q��ِ!��َ��S ���.7�� ��"�'�ّ� َ��
Q��ِ!��َ��S ���.7�� ��"�'�ّ� َ��
Q��ِ!��َ��S ���.7�� ��"�'�ّ� َ��
Q )4(﴾غيبة ، وقد أطلق أبو الفتح لفكره العنان فلم يَر في ترك ال

ف Nمر ؛ اً إلى الخطاب اتساًعا وتصرS ففي قوله تعالى أعلى وأھمّ  بل ھو ،: ﴿ ��ِ!��َ��S ���.7�� ��"�'ّ�� َ��
Q��ِ!��َ��S ���.7�� ��"�'ّ�� َ��
Q��ِ!��َ��S ���.7�� ��"�'ّ�� َ��
Q��ِ!��َ��S ���.7�� ��"�'ّ�� َ��
Q  ، ﴾

�َـ��!ِ��  ﴿ : قال أصرح بالخطاب لّما ذكر النعمة ، ثم... ((�S Dِ�ُ�ْVَe� 
�َـ��!ِ�� |َ��ِ�S Dِ�ُ�ْVَe� 
�َـ��!ِ�� |َ��ِ�S Dِ�ُ�ْVَe� 
�َـ��!ِ�� |َ��ِ�S Dِ�ُ�ْVَe� 
، ولjم يقjل غيjر الjذين غضjبت  ﴾ |َ��ِ

 Eب من _ بذكر نَِعِمِه ، فلما صار الك8م إلى الغضب قالعليھم ، وذلك أن Nه موضع تقر: ﴿   Dِْ�ُـ�Vَe� 
ِ��َ|  Dِْ�ُـ�Vَe� 
ِ��َ|  Dِْ�ُـ�Vَe� 
ِ��َ|  Dِْ�ُـ�Vَe� 
ِ��َ|

�!��َ��S�!��َ��S�!��َ��S�!��َ��S ﴾ م  اً ُغِضب عليھم فجاء اللفظ ُمنَحَرفغير الذين :  حتى كأنه قالjب ، ولjر الغاضjن ذكjبه عjل يق

                                                             

  . 23/  14: سورة إبراھيم ) 1(

  .362-1/361: المحتسب ) 2(          


;��J�a �#��7﴿: قراءة الجماعة ھي )  3(ُY 4L,��" ��&�Y�2�J�a �#��7�;
ُY 4L,��" ��&�Y�2�J�a �#��7�;
ُY 4L,��" ��&�Y�2�J�a �#��7�;
ُY 4L,��" ��&�Y�2 ��7#�(﴾ بتاء مضمومة في�;
ُY�#��7�;
ُY�#��7�;
ُY�#��7�;
ُY (2: سورة البقرة . فعل للمجھول ، ببناء ال  /

281.  

  . 7/  1:سورة الفاتحة  )4(
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ـ��!ِ��   ﴿ : الغير الذين غضبت عليھم كما ق َ��S ّ'�"�� ��7.�ـ���ـ��!ِ��  � َ��S ّ'�"�� ��7.�ـ���ـ��!ِ��  � َ��S ّ'�"�� ��7.�ـ���ـ��!ِ��  � َ��S ّ'�"�� ��7.�ـ���ظ  ﴾ �jه لفjا ، وزوى عنjه لفًظjة إليjند النعمjفأس ،

ًنا ولطًفا N1(. )) الغضب تحس( نjلتفات في قراءة الحسJوكان مفتاح الدخول إلى التوجيه با ) ـ�K�\ُ��2 ـ�K�\ُ��2 ـ�K�\ُ��2 ـ�K�\ُ��2ُFُFُFُF      ��"�'ـ��ـ'�"��  ���ـ'�"��  ���ـ'�"��  ����

  .  ھو الوقف ) �َ,�+����َ,�+����َ,�+����َ,�+���

�1�7َ
�@L ( : ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد       � L@�
�1�7َ� L@�
�1�7َ� L@�
�1�7َ�َYَYَYَY��ُM��&����ُM��&����ُM��&����ُM��&�� )2(( . قال ابن جني  :  ))ليس قوله )َBَBَBَB$�ُ]I�U$c$�ُ]I�U$c$�ُ]I�U$c$�ُ]I�U$c( صفة 

jj.   لعبjjرة سjjاقيةٍ :  كقولjjك لعبjjرة Eرى أنjjت Jأ Eاقية ، وإنjjرة السjjت العبjjى ه ليسjjٌث علjjّض ٌوبعjjاك حjjا ھنjjم

 (، ثjم اسjتأنف )لعبjرةً ( : إذاً على قوله لوقفإيانا منھا ؟ فا) سبحانه(اJعتبار بُسقياھا لنا أو بُسقيا _ 

�ـ����� (ھي ، أو ) ��&��Y��ُM��&����ُM��&����ُM��&����ُMـ�Yـ�Yـ�Yـ�(  : ، فقال تفسير العبرة) تعالى ا ِفي ُبُطوِنَھا (نحن  )    ��&��M��&����ُM��&����ُM��&����ُMُ��ـ�ــ� E3( .  )) ...) ِمم(  

صفًة لعبرة وارد لوJ ) تسقيكم(تكون  له ما يسوغه فاحتمال أنْ ) ِعْبَرة(واحترازه بالوقف على        

 EنS عبرة( الوقف ؛ ( EنS ة ؛jتوصف بھا المعرف Jؤول  نكرة ، والنكرة توصف بالجملة ، وjة تjالجمل

وقد أشار ابن جني إلى ھذا اSصل من أصول النحو في توجيھه لقراءة عيسى . بنكرة فتصف النكرة 

� �@� ﴿ :وJ موضع لقوله تعالى ...(( :  قال.  بالنصب) )��2)4��	������2��	������2��	������2��	����    ���	������َN��	������َN��	������َN��	�����Nَ (:  الثقفيّ ْ�; َNَc4�, 4�.�!�+�, � ����2 �Fُ: �2� ���;4َa�@� �ْ�; َNَc4�, 4�.�!�+�, � ����2 �Fُ: �2� ���;4َa�@� �ْ�; َNَc4�, 4�.�!�+�, � ����2 �Fُ: �2� ���;4َa�@� �ْ�; َNَc4�, 4�.�!�+�, � ����2 �Fُ: �2� ���;4َa 

انية(لSنه تفسير ، وJ يكون وصًفا ؛ ﴾  Eاني(و) الز Eالنكرة ، ) الزjف بjتوص J ةjت المعرفjمن حيث كان

  )5(. ))...جملة فھي نكرة) كلّ (و

                                                             

  . 72: الحاشية على الكشاف ، للشريف الجرجاني : ، وينظر 146/ 1: المحتسب ) 1(

�1�7َ
�@M��&��ُ� Lُ��﴿ : قوله تعالى ) 2(���ُM��&��ُ� L@�
�1�7َ���ُM��&��ُ� L@�
�1�7َ���ُM��&��ُ� L@�
  . 21/ 23: سورة المؤمنون ) . نسقيكم(﴾ بنون مضمومة في الفعل  ��1�7َ

  .90/ 2: المحتسب ) 3(

  . 2/  24: سورة النور . ﴾ بالرفع   ���	�������2 ُN��	�������	�������2 ُN��	�������	�������2 ُN��	�������	�����Nُ ��2��	����﴿ : قوله تعالى ) 4(

  .2/100: المحتسب ) 1(
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J ينعت بالجملة (  هأنE واعلم  (( :  توصف المعرفة بالجملة وقال ابن يعيش معل[8ً عدم جواز أنْ         

ما لjم توصjف جاز وإنE  ھذا زيٌد أبوه قائٌم على أْن تجعلُه صفة لم يُجز فإن جعلته حاJلو قلت  ) معرفة

 EنS المعرفة بالجملة  EنS الجملة نكرة ف8 تقع صفة للمعرفة Eترى أن Jٌد ھا حديث أjو زيjًرا نحjع خبjھا تق

أردت وصjف  تحدث بما J يعرف فتفيد السامع ما لjم يكjن عنjده فjإنْ  ماقام أخوه وإنE  قائٌم ومحمدٌ  هأبو

فتوصjلت  الjذي أبjوه منطلjقٌ  المعرفة بجملة أتيت بالذي وجعلت الجملة فjي صjلته فقلjت مjررت بزيjدٍ 

 qبالذي إلى وصف المعرفة بالجملة كما توصلت بأي  Nا أيjلف وال8م نحو يSل إلى نداء ما فيه اjا الرجjھ
 ((. )1(  


�2#�: (ومن ذلك قراءة        ُvMْ���> �Wَ:�#2�
ُvMْ���> �Wَ:�#2�
ُvMْ���> �Wَ:�#2�
ُvMْ���> �Wَ: )2((  ينjى وقفjراءة إلjذه القjي ھjي فjن جنjبالتنوين ، وقد أشار اب

َكjلE السjيُف َك8jًّ ، فھjو إًذا منصjوب بفعjٍل :  ھذه مصدًرا ، كقولك) َك8ًّ (ينبغي أن تكون (( :  حين قال

�}َ'�2ُ ,���  ﴿) : سبحانه(_ مضمر ، فكأنه لّما قال Y��2 ���, �2ُ'َ{�Y��2 ���, �2ُ'َ{�Y��2 ���, �2ُ'َ{�Y��2ً�O��S ���!َ� ��ُ��ُM���� ًN�!��� �J���� ِ#2�\ً�O��S ���!َ� ��ُ��ُM���� ًN�!��� �J���� ِ#2�\ً�O��S ���!َ� ��ُ��ُM���� ًN�!��� �J���� ِ#2�\ً�O��S ���!َ� ��ُ��ُM���� ًN�!��� �J��ا ) سبحانه)قال _ .   ﴾#2�\)3(ِ �� راّدً

قاُل َضْعفاً لھذا الjرأي َكلE ھذا الرأُي واJعتقاُد َك8ًّ ، ورأوا منه رأًيا َك8ًّ ، كما يُ :  ، أي) َك8ًّ : (عليھم 

jj4(ًة وَفَيال(  الjjم قjj8م ، ثjjالك Eتمjjف ،)الىjjول) تعjjتأنًفا القjjمس : ﴿  ً�O ــ �m ��ِ!ــ�� َ��S �#ــ� ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4ــ �1�7ِ� �#2�
ُvMْــ�� �> ً�O ــ �m ��ِ!ــ�� َ��S �#ــ� ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4ــ �1�7ِ� �#2�
ُvMْــ�� �> ً�O ــ �m ��ِ!ــ�� َ��S �#ــ� ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4ــ �1�7ِ� �#2�
ُvMْــ�� �> ً�O ــ �m ��ِ!ــ�� َ��S �#ــ� ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4ــ �1�7ِ� �#2�
ُvMْــ�� �> )5( ،﴾

ا(على  اً إذ والوقف 
�2#� : (، ثjم قjال ِمjْن بعjُد  ووقفكلE رأيھم ك8ًّ ، :  ، ثم استأنف فقال) ِعّزًُvMْ2#� <�ـ���
ُvMْ2#� <�ـ���
ُvMْ2#� <�ـ���
ُvMْـ���> ( ،

ا(أحدھا :  وقفان اً فھناك إذ مضjمر ، J مjن حيjث ؛ من حيjث كjان منصjوًبا بفعjل ) َك8ًّ (واOخر ) ِعّزً

 )6(. ))  ورْدًعا اكان زجًرا وردًّ 

                                                             

ل ، Jبن يعيش) 2( E3/612،ج1:مج : شرح المفص.  


�2#�﴿ : قوله تعالى ) 2(ُvMْ���> 4��َ:�#2�
ُvMْ���> 4��َ:�#2�
ُvMْ���> 4��َ:�#2�
ُvMْ���> 4��  .82/  19: سورة مريم . ﴾ من غير تنوين  :َ

  . 81/ 19: سورة مريم ) 3(

،  335/  8) : ھ175ت(العين ، للخليل بن أحمد الفراھيدّي : ينظر. أخظأ وَضُعف : فال رأيه يفيُل َفْي8ً )  4(

  .2/490) : ھ515ت(، وكتاب اSفعال Jبن القطاع 5/1794) : ھ393ت( والصحاح للجوھري 

  . 82/ 19: سورة مريم )  5(

  .45/  2: المحتسب ) 2(



 
 

78 

وا فjي لjNكَ  : أيأعيjا  : أيْ  لE أحدھما ھjي مصjدر َكj (( المنونة وجھين ) ك8ًّ (ري في كبَ ويرى العُ        

 Eال أي  8ًّ قل أي حملوا كُ دعواھم وانقطعوا والثاني ھي بمعنى النjو حjوين وھjاف والتنjم الكjرأ بضjويق

سjjيكفرون جميعjjا وفيjjه بعjjد بعبjjادتھم المصjjدر مضjjاف إلjjى الفاعjjل أي سjjيكفر المشjjركون بعبjjادتھم 

سjjيكفر  : وقيjjل اSصjjنامھjjو مضjjاف إلjjى المفعjjول أي سjjيكفر المشjjركون بعبjjادة  : وقيjjل اSصjjنام

والمعنjى أن جمjيعھم فjي حكjم واحjد الشياطين بعبادة المشركين إياھم و ضدا واحjد فjي معنjى الجمjع 

 EنS ض8لھم متفقون علىU1( .))  ا(  

فعة اSولjى  والك8م على وفق التوجيه بالوقف يتوزع على ث8ث دفعات ك8مية           Nمنفصلة ، الد

َ�
�$ �GC�Dً ﴿ : قوله تعالى� �,ُ/,ُ]�I�� ً3����Y �=>4�� ِA�
; $1�� ��ُ�َf>B���ً�GC�D $�
�َ� �,ُ/,ُ]�I�� ً3����Y �=>4�� ِA�
; $1�� ��ُ�َf>B���ً�GC�D $�
�َ� �,ُ/,ُ]�I�� ً3����Y �=>4�� ِA�
; $1�� ��ُ�َf>B���ً�GC�D $�
�َ� �,ُ/,ُ]�I�� ً3����Y �=>4�� ِA�
; $1�� ��ُ�َf>B���  8م ، ﴾ ، وھنا تأتيjتأنف الكjولى ، ثم يسSالوقفة ا

﴾ المنونة ، والوقف على المصjدر المنjون فيjه دعjوة إلjى التأمjل فjي أن  كال  ﴿ :ليقف على قوله تعالى

Oعتقاُد َك8ًّ :  أيْ   ((:  ھة المزعومة ھو رأي العاجزلالعز المنشود من اJھذا الرأُي وا Eأما متى . ))  َكل

ُنjjه الدفعjjة الك8ميjjة الثالثjjة ، وھjjي قولjjه تعjjالى أيھjjم وبط8نjjه ھjjذا مjjايتبjjيEن المشjjركون فسjjاد ر  ﴿:  تبي[

ً�O �m ��ِ!��َ��S �#�ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4�1�7ِ� �#2�
ُvMْ���>ً�O �m ��ِ!��َ��S �#�ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4�1�7ِ� �#2�
ُvMْ���>ً�O �m ��ِ!��َ��S �#�ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4�1�7ِ� �#2�
ُvMْ���>ً�O �m ��ِ!��َ��S �#�ُ��ُM�"�2 ��ِ!�Y�\4�1�7ِ� �#2�
ُvMْ���> دناهjدث وجjينالون  ﴾ ، وإذا تتبعنا الحjم سjركين أنھjاد المشjدأ باعتقjيب

ن  Eوjدر المنjولھم بالمصjتم قjمن آلھتھم فخ Eا(العز ، ثjم وقjف عنjده ليتjدبEر السjامع حقيقjة اJعتقjاد ) ِعjّزً

ا ؟ ثم  دحض ھذا اJعتقاد أوJً بقوله  بالعز[ ، أيمكن أنْ  ، ووقف عنده ) ك8ًّ (يكون اOلھة Sتباعھم عّزً


��G��_ $�ِ�$Iَ4�D �A,ُ/,ُ]�%�� $�ِ��B�;!�6��ِ" �Aً ﴿ ھملماذا ؟ ؛ SنE . يس ثمة عز� ُيناُل من اOلھة ليتبين السامع أنه ل(ُg]ْ�I�Kً�G��_ $�ِ�$Iَ4�D �A,ُ/,ُ]�%�� $�ِ��B�;!�6��ِ" �A�
(ُg]ْ�I�Kً�G��_ $�ِ�$Iَ4�D �A,ُ/,ُ]�%�� $�ِ��B�;!�6��ِ" �A�
(ُg]ْ�I�Kً�G��_ $�ِ�$Iَ4�D �A,ُ/,ُ]�%�� $�ِ��B�;!�6��ِ" �A�
(ُg]ْ�I�K  ﴾

 .  

ت  . ب
ْ
ك
َّ
 :الس

  

                                                             

، وإم8ء ما من به الرحمن ، للمؤلف  117/  2) : ھ 606ت( Sبي البقاء العكبرّي التبيان في إعراب القرآن ،  )1(

  .117/ 2: نفسه 
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كت        Eعلى سكون وقطع الس Nكت، و )1(في اللغة يدل Eصط8ح عبارة عن قطع الصوت  السJفي ا

ھو نوع من الوقف بمفھومه العام ، J بمفھومه ، و )2(زمًنا ما دون زمن الوقف عادة من غير تنفس 

 EنS صط8حّي في علم وقف القرآن ؛ وذلكJالّسكت فيه قطع للصوت كالوقف ، والفرق بينھما في  ا

زمنه أقل من زمن الوقف ، وJ مه تنغيم معين ، والزمن ، والطريقة ، وأداء المعنى ، فالسكت تنغي

 Nعلى تمام المعنى كما أنّ تنفـ Nيدل J نهS عراب باقية معه حر َس فيه ؛Uفيه . كَة ا Eأّما الوقف ف8 بد

إلى في قصره ه J يصل غير مقّيد ، فقد يطول وقد يقصر، ولكنE قطع النEَفس ، والزمن فيه حر�  من

، وفيه كسر اUعراب بإح8ل السكون محّل الحركة ؛  ه يدّل على كمال المعنىأنE زمن السكت ، كما 

 EنS  وھو التشكيل الصوتي  ( من ھنا كان السكت أدخَل في باب التنغيم. المقصود بالوقف وقف التمام

ِة العود إلى القراءة   )3(  منه في باب الوقف) للك8م Eمقداره حركتان من غير تنفس ، بني Eوقد ذكر أن ،

 السكتة في حقيقة اSمر J تعني إJّ تغييًرا في مسيرة النطق بتغيير نغماته إشعاًرا بأنE و. )4(في الحال 

أو  ، قفةو (بما يلحقھا ومتعلق به ، ومن ثم يسميھا بعضھم  ھا من الك8م مرتبط أشّد اJرتباطما يسبق

دلي8 على عدم تمام الك8م ،  rising toneوالقاعدة أنھا تكون مصحوبة بنغمة صاعدة )  سكتة معلقة

   )5(. إعمالھا أَولى  يمكن إعمالھا ، كما يجوز إھمالھا ، ولكنE ) بخ8ف الوقفة (والسكتة 

) 6(وقفة خفيفة ، أو يسيرة ، ومنھم من ينعتھا ُوَقيَفjة بالسكتة  من يصفالقدماء  من أئمة القراءو      

.   junctureعلماء الصوت المحدثين على ھذه السكتة وقفjة دراسjية وأطلقjوا عليھjا مصjطلحوقف و

، ومنھم  )7( )ِصلالَمف( وتعددت المصطلحات التي أطلقت على ھذه الظاھرة ، فثمة من اصطلح عليھا

، ) ِصjلُصjَويتة الَمف (فjدتنا بjه الترجمjة تعjدي8 بسjيًطا بjأن جعلھjا من ّعدل من ھذا المصطلح الذي ر

                                                             

  ) .سكت(مفردات الراغب : ينظر ) 1(

  . 230: ، ومصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به  275/  1: النشر : ينظر ) 2(

  .132 -112:مصطفى النحاس . من قضايا اللغة ، د: ينظر )  3(

  . 277 – 275: النشر : ينظر ) 4(

  .557: علم اSصوات العام ، بسام بركة : ينظر )  5(

  . 231 -230: مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به : ينظر ) 6(

  .197-196:أحمد مختار عمر . دراسة الصوت اللغوي ، د: ينظر )  2(
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، ونحjن ارتضjينا مjا  )2()صjويتة الفاصjل(، ومjنھم مjن سjماھا  )1(إليھjا  phonemeيتة وَ بإضافة صُ 

، واSخير وجدناه عنjد ) الوقفة القصيرة (، أو ) السكتة(أطلقه علماؤنا القدامى عليھا ، وھو مصطلح 

  . ابن جني

ـْص علjى النjـون فjي قولjه :  والسكُت ضربان       jـكتة حفjـوتّي سjن الصjـيبّي ٌ، فمjصـوتّي ٌ، و ترِك

أمjن :ومjن أغjراض السjكت.  ﴾)4( ��ـ��A Fْ#� ��ـ��A Fْ#� ��ـ��A Fْ#� ��ـ��A Fْ#�  ﴿:، وعلjى ال8jم فjي قjـوله تعjالى  ﴾)3( ����2ـFَ ,�ـ�� �q��A  ����2ـFَ ,�ـ�� �q��A  ����2ـFَ ,�ـ�� �q��A  ����2ـFَ ,�ـ�� �q��A   ﴿: تعالى

) بْل رانَ (، و) َمْن راق: (على الترتيب في وال8م كت على النونالسE  ورأى ابن الجزرّي أنE . )5(اللبس

   )6(. ھما كلمتان ، مع صّحة الرواية على ذلكما ھو بقصد بيان اللفظ  ليظھر أنE إنE ) رانَ 

ا قjراءة  (( :  قال. ، فخّطأَ من قرأ به   وقد أشكل ھذا الغرض في سكت حفص على ابن جني      Eفأم

؛ وذلك أّن ، فمعيٌب في اUعـراب  ، معيٌف في اSسماع ) َمن(ببيان النون ِمن ) q�A �, F��2q�A �, F��2q�A �, F��2q�A �, F��2 : ( عاصم

jjتوّق J اكنةjjون السjjو النjjـراء ، نحjjي الjjا فjjوب اّدغامھjjي وجjjن رآك : ف فjjت ، وَمjjن رأيjjان . َمjjإن كjjف

، فغيjر ووقف على النون صحيـحة غيjر مدغمjة لينبjه علjى انفصjال المبتjدأ مjن خبjره  ،ك لارتكب ذ

 q7(. ))...أيضاً مرِضي(  

 غيjjر أنE حفًصjjا ، وھjjو أحjjد طريقjjّي عاصjjم ، لjjم يسjjكت علjjى النjjون لينّبjjه بھjjذه السjjكتة علjjى       

ـَه على انفصال اللفظين  انفصال المبتدأ من خبره كما ذكر ابن جني ، بغjض  )راق( و) َمjن(؛ بل لينب[

اق(النظر عن وظيفتھما النحوية ، ف8 يلتبسان باللفظ الواحد Eمع صّحة الرواية في ذلك كما ذكر  )مر ،

                                                             

  .72: أبحاث في أصوات العربية : ينظر )  3(

  .المصدر نفسه ، والصفحة نفسھا : ينظر   )4(

  . 27/ 75: سورة القيامة  )3(

  . 14/ 83: سورة المطففين ) 4(

  .183 -  182: الوقف في العربية على ضوء اللسانيات : ينظر )  7(

  .  1/426: النشر : ينظر )  8(

  .1/94: الخصائص ) 1(
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�َـ4�ُ�� "�ـ4 �2"��َ+�ـ4 ,�ـ��     �َـ4�ُ�� "�ـ4 �2"��َ+�ـ4 ,�ـ��     �َـ4�ُ�� "�ـ4 �2"��َ+�ـ4 ,�ـ��     �َـ4�ُ�� "�ـ4 �2"��َ+�ـ4 ,�ـ��      ﴿:في قولjـه تعjالى ) مرقدنا(ومن الّسكت التركيبّي سكتة حفص على ، )1( ابن الجزرّي 

�#�ُ��>�
�.�ْ� َq� �Q�2 ���.��	
�� � �S�2 4�, �َ'�� 4َ� � َ��
�, ���, 4�+َ��7���#�ُ��>�
�.�ْ� َq� �Q�2 ���.��	
�� � �S�2 4�, �َ'�� 4َ� � َ��
�, ���, 4�+َ��7���#�ُ��>�
�.�ْ� َq� �Q�2 ���.��	
�� � �S�2 4�, �َ'�� 4َ� � َ��
�, ���, 4�+َ��7���#�ُ��>�
�.�ْ� َq� �Q�2 ���.��	
�� � �S�2 4�, �َ'�� 4َ� � َ��
�, ���, 4�+َ��7��)2(﴾،  Eكـ8م الكـفار قد انقضى لبيان أن  E4 ��'َ� ,�4 ��'َ� ,�4 ��'َ� ,�4 ﴿ : قوله ، وأن�, �َ'��

���.��	
�� � �S�2���.��	
�� � �S�2���.��	
�� � �S�2���.��	
�� � �S�2  ﴾ 3(.ليس من ك8مھم(  

�َـj   ﴿ :في قوله تعالى )  ِعَوًجا(ومن الّسكت التركيبّي أيضاً سكتة حفص على        �S َHَْ�ـ��� ��'��� �J���� � �.�5�ْ�   jَـ��S َHَْ�ـ��� ��'��� �J���� � �.�5�ْ�   jَـ��S َHَْ�ـ��� ��'��� �J���� � �.�5�ْ�   jَـ��S َHَْ�ـ��� ��'��� �J���� � �.�5�ْ�

��D4َ �2�َ�� "����7ـFْ �َـL;���S �Jـ4   �M�ْ� �w� �1�S   4ـL;���S �Jَـ� Fَْ�� "����7ـ��2 �D4َ��M�ْ� �w� �1�S   4ـL;���S �Jَـ� Fَْ�� "����7ـ��2 �D4َ��M�ْ� �w� �1�S   4ـL;���S �Jَـ� Fَْ�� "����7ـ��2 �D4َ��M�ْ� �w� �1�S.... 4ـL./�َ� 4ـL./�َ� 4ـL./�َ� 4ـL./�َ�)4(﴾  ينjل بjإذ فص ،)اjا(و) ِعَوًجjًم بالسjكت ، لjدفع تبعيjة اSخjرى ) َقي[

ًما ، ولم يجعل له ِعَوًجا: ل�ولى بالنعت ، إذ المعنى    )5( .أنزل على عبده الكتاب َقي[

  

        Eشك في أنJو  Eلةٍ السJيجعل الك8م منّغًما تنغيًما خاًصا  نحويٍة  كت بوصفه فاص8ً صوتًيا ذا د ،

كالتأويل  :في توجيه اUعراب ، واخت8ف وجھات النظر العلمّية  ، يؤدي المعنى المطلوب ، وله أثرٌ 

ر المعنى J يكون بسبب صوت منطوق في السلسلة الك8مية ؛ بل وتغيN .  واJفتراض، والتفسير ، 

فالمؤثر في المعنى انعدام الصوت اللغوي وليس  ، قلي8 ، ثم مواصلته بسبب التوقف عن النطق

  )6( . وجود الصوت اللغوي

 
َّ
 الس

ْ
   :حتـديد اجلواب بعد الطلب ت وك

                                                             

  .1/484:النشر : ينظر   )2(

  . 52/ 36: سورة يس ) 2(

  .1/484:النشر : ينظر  )4(

  . 2-1/ 18: سورة الكھف ) 4(

  .2/133: معاني القرآن للفراء : ينظر) 5(

  .69: أبحاث في أصوات العربية : ينظر ) 6(
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نجjد ھjذه المسjألة عنjد سjيبويه فjي ا بتحديد الجواب بعjد الطلjب ، ونحويًّ  يرتبط السكت ارتباطاً        

 Eه(  : اهالكتاب في باب سمjزم فيjزاء ينجjن الجjاب مjذا بjٍر ال ھjمS اjان جواًبjل إذا كjي ، فعjأو ، أو نھ

J تفعjل يكjن (، وللنھjي بالمثjال  )ائتني آتك( : مر بالمثالومثل ل�َ  ، ) عرض أو،  نq مَ أو تَ ، استفھام 

 :وللتمنjي بالمثjالين  ، ) أJ تjأتيني أحjّدثك ؟ وأيjن تكjون أُزْرَك ؟(:  ول8ستفھام بالمثjالين ، )خيًرا لك

ويرى سيبويه  )1( .) ِصْب خيًراأJ تنزل تُ (: ، وللعرض بالمثال  )ناوليته عندنا يحّدث اَء أشرْبُه ،أJ م(

 Eأن jjه ويقيjjابقة عليjjل السjjذه الجمjjو ھjjواب ھjjي الجjjزم فjjدث الجjjذي أحjjـالjjزمـس الج jjذه يـفjjل  ھjjالجم

 جjواب إنْ كما انجزم الجواب  ما انجزم ھذا وإنE  (( :يبويه ـال سـق.  ومثي8تھا على جزم جواب الشرط

 نيتjأِت  إنْ  كمjا أنE  مستغٍن عنjه إذا أرادوا الجjزاء ، باSول غيرَ  ًقاه معلE وھم جعلSنE ،  تأتني بإنْ  ، تأتني

؛  ھذه اSوائل كلEھا فيھjا معنjى إْن ، فلjذلك انجjزم الجjوابُ  أنE :  وزعم الخليل.  كمستغنية عن آِت  غيرَ 

 EنS معنى E2( . ))... يكن منك إتياٌن آِتكَ  ك8مه إنْ ه إذا قال ائتني آِتَك فإن(  

       Eوالذي عليه أكثر النحاة أن  EنS الجزم ھنا ليس  Eدر الجواب للطلب ؛ بل إنjالشرط مق j EنS ك إذا ؛

  . ـما يجب باUتيـاناUكـرام إنE  كـرْمَك ؛ SنE تأِتنـي أُ  ائِتني ، فإنْ : أكرْمك ، فإّنما المعنى : قلت 

إذا كjان  ... ((: وھذا ما أفصح عنه ابن السراج  وھو يتحّدث عن أحوال حjرف الجjزاء إذ قjال       

: ائِتني آِتَك ، فالتأويjل :  أو العرض تقول، أو التمني ، أو اJسـتفھام ، أو النھي ، الفعل جواًبا ل�مر 

   )3( . )) تأِتني آتِكَ  ائِتني فإنَك إنْ 

) ائِتني آِتكَ  (بنية سـطحية ظاھرة : ات بنيتين والتراكيب المذكـورة ذ وعلى وفق ھذا الفھم ، فإن      

  . ) فإّنَك إن تأِتني آتِكَ . ائِتني  ( ، وبنية عميقة خفّية

والحق أن مذھب الخليل وسيبويه أسلم وأقرب إلى واقع اللغjة ؛ وذلjك أنھمjا حم8j جjزم الجjواب      

ي ، فتعليjق الثjاني بjاSول وعjدم اسjتغنائه عنjه فjي بالطلب علjى جjزم جjواب الشjرط ممjث8ً بjأن تjأتن

فھما أسلوبان متعادJن على رأي الخليل وسيبويه . الطلب مقيس على تعليق الثاني باSول في الشرط 

  .أكثر من جاء بعدھم من النحاة ، وJ داعي إلى التقدير الذي ذھب إليه 

                                                             

  .3/93: كتاب سيبويه : ينظر ) 1(

  .94 - 93/ 3: كتاب سيبويه : ينظر ) 2(

  .168/  2: اSصول ، Jبن السراج ) 3(
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جواب الطلjب يجjوز  ، وفھم منه أنE قول سيبويه المتقدم وقد وقف الدكتور مصطفى النّحاس عند      

j Eزاءفيه الجزم ، ويجوز فيه الرفع ؛ أمjد الجjى قصjزم فعلjيبويه - ا الجjه سjار إليjا أشjذا مjذا  - وھjوھ

 Eر  الفعل مسبب عّما قبله يعني أنjواب غيjون الجjة يكjذه الحالjي ھjتئناف ، وفjسJى اjوأّما الرفع فعل ،

الطلبّية ، ولكي يفھم السامع معنى اJستئناف في النصوص التي ذكرھا سيبويه  مرتبط بالجملة اSولى

 EبدJ  نjمحّل لھا م J ستئنافيةJستئنافية ، وتكون الجملة اJمن وجود سكتة خفيفة قبل النطق بالجملة ا

   )1(.  اUعراب

       Eرجح أنSكت يتحقق في سياق الطلب حتى مع جزم الجواب ، ليس  وا Eا السjب كمjمع رفعه فحس

القطjع ، يقjال جزمjت الشjيء :  الجjزم(( :  جjاء فjي المقjاييس. ذھب إليjه الjدكتور مصjطفى النحjاس 

 EنS عراب يسمى جزًما ؛Uعراب أجزُمُه جْزًما ، والجزم في اUي  )2( .)) ه ُقِطَع عن اjوالقطع يتحقق ف

، ويقع الجزم في سياقات الطلjب  )3( ضرب واحد من اUعراب يجري على حالين ھما الجزم والوقف

والشرط ؛ Sن فيھا معنى القطع وفيھا معنjى الحjّد ؛ فjالمتكلم فjي اSمثلjة المجزومjة يقطjع ك8مjه فjي 

يسكت سكتة قصيرة ، وينتظر السامع منه أمًرا يفھم منjه معنjًى يمكjن السjكوت :  الجملة اSولى ، أيْ 

  .الكلمة ويقطع ك8مه عليه ، وكذلك في اSمر فإن السامع يقف على آخر 

التي تفصل بين فعل الشرط والجjزاء بjدا جلّيjاً ) السكتة(والتوجيه باJستعانة بالفواصل النطقيEة        

�'�"�� �َ,�+���  ( : عند ابن جني ، الذي نظر في قراءة الحسن�� 4�!�" َ� 4�" ���+�,َ� ��"�'��� 4�!�" َ� 4�" ���+�,َ� ��"�'��� 4�!�" َ� 4�" ���+�,َ� ��"�'��� 4�!�" َ� 4�"َaَaَaَa�J��َ��S �����6�J��َ��S �����6�J��َ��S �����6�J��َ��S ����دخول الفاء  )) ورأى أّن  . �6 )4((

 ])يعني محمjًدا[  ُضّمنه الحديث من معنى الشرط ، وذلك أنه إنما وجبت عليه الص8ة مّنا إنما ھو لَِما

 EنS  _)ذ ، أيْ : ى عليه ، فجرى ذلك مجرى قولھم قد صل) هسبحانjك فخjقد أعطيت  : Eك إنjب لjا وجjم

ر لjه وإذا قjال قjد أعطيتjك ، خjذ فjالوقوف علjى أعطيتjك ، ثjم اسjتأنف اSمj. اSخذ مjن أجjل العطيjة 

j. باSخذ فھjو أعلjى معًنjى ، وأقjوم قjي8ً  Eك أنjائز أنْ وذلjة فجjن العطيjا عjه واجًبjذ ، فجعلjخSل اjه عل 

                                                             

  .120: اللغة من قضايا : ينظر ) 1(

  ) .جزم(،  1/454: معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس ) 2(

  .3/35: كتاب سيبويه : ينظر ) 3(

��J��َ﴿ : قوله تعالى ) 4(�S �����Q ���+�,� ��"�'��� 4�!�"َ� 4�"�J��َ��S �����Q ���+�,� ��"�'��� 4�!�"َ� 4�"�J��َ��S �����Q ���+�,� ��"�'��� 4�!�"َ� 4�"�J��َ��S �����Q ���+�,� ��"�'�  .56/  33: سورة اSحزاب ) . َصلSوا(﴾ من غير فاء مرتبطة بالفعل  "�4�!�"َ� 4 ��
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تjك  قد ثبjت أنE :  يقول يعارضه المأمور باSخذ بأنْ  Eب بعطيjيج J ذjخSإنْ . اjك  فjر ذلjذي لغيjان أخjك

  )1(. ))فعلت 

  

جواب الطلب المتضjمن معنjى الشjرط  أنE :  اSول. ومن خ8ل التوجيه المتقدم نستشف أمرين        

ًدا من الفاء التعليلية ، بأنْ  Eكتة  إذا جاء مجرjبقه سjريًحا تسjًرا صjيرة(يكون أمjة قصjى ) وقفjون أعلjيك

 EنS ذكورة أسا معنًى ؛jينصرف إلى معرفة العلّة ، فھي غير م J ر ذھن المخاطبjخOر اjمSا ، واjًس

 Eھو أن  qلjي كjى فjام المعنjؤِذن بتمjغيرة ُيjة صjا وقفjل بينھمjين تفصjين ك8ميتjى دفعتjتقسيم السياق عل 

منھما ، فيكون المعنى أبلغ بجزأيه المنفصلين بالسكتة منه إذا جئنا بالفاء الرابطة ، فالفصjل ھنjا أبلjغ 

بتوجيjه القjراءة  جنjي ھنjا لjم يكتjفِ  وابjنُ . اذة من الوصل ، والقراءة المشھورة أعلى من القراءة الش

الشاذة فحسب ؛ بل نجjده يوجjه القjراءة المشjھورة أيًضjا ليرجحھjا علjى رسjيلتھا الشjاذة ، وھjذا أمjٌر 

  .حسب لُه يُ 

  

  

  

  :السكت يف التوجيه النحوي عند ابن جني  

       Eه ف ھذه وقد وظ. ابن جني عّبر عن السكتة بالوقفة القصيرة  قلنا إنjالفاصلة النطقية في توجيھ

:  قjال. ، بفتح اSلjف  ))��v�K4�!��v�K4�!��v�K4�!��v�K )2!��4َ:4َ\� �َ�َ:4َ\� �َ�َ:4َ\� �َ�َ:4َ\� �َ(  : ، المروية عن الحسن ومجاھد سعيد بن ُجَبير النحوي لقراءة

�ُ�����﴿  :قوله بمعنى أظھرھا فال8م في )  أُخفيھا ( بالفتح أو  )خفيھاأَ  (فإذا كان  ... ((�������ُ��������ُ��������ُ� معلقة بنفس ﴾ ��

)َ�َ�َ�َ�4�!��v�K4�!��v�K4�!��v�K4�!��v�K(  Jخفاء وإنْ   .دونھا  الوقف يحسن، وUنفس كان من معنى اjة بjوالستر فال8م متعلق ) ٌَآتَِيـة ( ،

                                                             

  .2/183: المحتسب ) 1(

  . 15/  20: سورة طـه ) . أُخفي( بضم ھمزة الفعل  ﴾�َ:��v�Kُ� �\4َ:َ�4�!��v�Kُ� �\4َ:َ�4�!��v�Kُ� �\4َ:َ�4�!��v�Kُ� �\4َ!�4 ﴿: له تعالى قو) 2(
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وقفAة )  ��vKُ!ـ�vKُ� 4!ـ�vKُ� 4!ـ�vKُ� 4!ـ4 ( بعjدتقjف  الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى ، أكاد أُخفيھjا ، فالوجjه أنْ  إنE :  أي

ھjا إذا لjم تظھjر SنE ، وھذا ضد المعنى  ، )��vKُ�4!�vKُ�4!�vKُ�4!�vKُ!4( ال8م معلقة بنفس فلئ8 ُيظن أنE  الوقفةا أمE .  قصيرة

، ف8 ) آتية(ال8م متعلقة بنفس  ف�نE  الوقفة ا قصرأمE ف.  إنما الجزاُء مع ظھورھا ،لم يكن ھناك جزاء 

ذكرھا أبو الحسjن ، ومjا  الوقفة القصيرةوھذه .  Jتصال العامل بالمعمول فيه.  يحسن الوقف دونھا

  . )1( )) ! أحسنھا وألطف الصنعة فيھا

وفي توجيه أبي الفتح المتقدم تركيبان فيھما معنيان متباينان أوَحت بكلq منھما حركة الھمزة فjي       

م والفتح ) ُيـَْخِفي(الفعل  Eل ) أَخفي ، وأُخفي(بالضjم مشتٌق من الفع E؛ فالفعل في القراءة المشھورة بالض

إن (:  ، أي) َآتَِيــةٌ ( متعلقjjة بjjنفس) لتجjjزى: ( فjjي قولjjه فjjال8م ، بمعنjjى َسjjَتَر ) أَخفjjى(المزيjjد بjjالھمزة 

.  وقفAة قصAيرة)  ُأخفيهـا( بعjدالساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى ، أكاد أُخفيھا ، فالوجه أن تقف 

إنمjا  ،Sنھjا إذا لjم تظھjر لjم يكjن ھنjاك جjزاء ؛ ) أَسjترھا لتجjزى(، لjيس ) آتية لتجزى(فالمعنى ھو 

الغايjة منھjا رفjع . فjالك8م يتjوزع علjى دفعتjين ك8ميتjين تفصjل بينھمjا سjكتة  ؛ الجزاُء مع ظھورھا

ا قراءة سعيد بن جبير. احتمال تعلق ال8م بالقريب  Eأمζ  ف8 تستدعي السكتة ) أخفيھا(بفتح الھمزة في

ــاُد أَ  ﴿:؛ SنE المعنjjى يjjدل علjjى الظھjjور J علjjى الخفjjاء فقjjراءة  ــاَأَك ھرھjjا ، أكjjاد أظ: بمعنjjى  ﴾ ْخِفيَه

وJ لjبس فjي الك8jم ، ) ْخِفيَهـاأَ (بجملjة : والجزاء ھو مع ظھور الساعة ، وال8م معلقjة بالقريjب ، أي 

  ﴾ ِلُتْجَزى ﴿ : فال8م في قوله ((: J حاجة إلى فصله بالسكتة ، وھذا ما عبر عنه أبو الفتح بقوله : إذن 

كت ، أو ما سماه بالوقفjة القصjيرة   )2)) ( دونھا الوقف وJ يحسن ، )ْخِفيَهاأَ ( معلقة بنفس Eفالتوجيه بالس

كت  Eتستدعي الس J علية القراءة الشاذة التي Eما ھو لقراءة عاصم المشھورة ، والذي دلEإن.  

        Intonation::::م م م م ــــالتنغيالتنغيالتنغيالتنغي

                                                             

  .48/ 2: المحتسب ) 1(

  .48/ 2: المحتسب) 2(
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التنغيم أداء صوتي له وظائف منوعة في التحليل اللغوي ، منھjا الوظيفjة النحويjة ، والوظيفjة         

الدJلية السياقية ، واجتماعية تنبئ عن الطبقة اJجتماعية للمتكلم ، ووظيفة تعين على تمييز اSجناس 

الفاعjل فjي التمييjز بjين  إذ ھي العامjل(( الصرفية ، وتعدN الوظيفة النحوية ھي الوظيفة اSساسية له ؛ 

، وھjي تحjوي  ، والعربية مjن اللغjات الصjرفية)1( ))أنماط التركيب ، والتفريق بين أجناسھا النحوية 

jا ، ويعمjل فيھjا التنغjيم علjى مسjتوى الجملjة ، ولjيس علjى مسjتوى الوحjدة  )2( تنغيًما مقبوJً اجتماعّيً

، ويبرز التنغيم الدJJت التركيبية ل�ساليب اللغويjة مjن تقريjر ، أو اسjتفھام  )3( الصوتية ، أو الكلمة
، وھjو يسjعى إلjى إبjراز  )5(، أو تحديد اUثبات والنفjي فjي جملjة لjم تسjتعمل فيھjا أداة اJسjتفھام  )4(

  ن غيjرهالوظيفة النحوية للجملة ، فقد يلجأ المتكلم إلى تنغيٍم ما للتعبير عن استغرابه من موقف ما دو

، فيعمل التنغيم على إيضاح الحالة النفسية للمتكلم ، وJ يقتصر عملjه علjى التمييjز بjين الjدJJت  )6(

 Eنفعاليةالتركيبية إنJما يتعدى إلى إظھار الوظيفة اEmotional function   ، احjب ، وارتيjمن غض

نحوية في السياق التركيبي للجملة يعني ذلك أنE التنغيم يؤدي وظيفة  )7(. ...وفرح ، وحزن ، وتعجب

.  

ولع8مjjات اUعjjراب صjjلة وثيقjjة بتنغjjيم المفjjردات والجمjjل ، والتنغjjيم يjjنم علjjى نفسjjية المjjتكلم       

ومراميه ، ومن خ8ل البحث في المستويات التنغيمية ، ووظيفتھا اللغوية نتوصjل إلjى دJJت نفسjية 

ل عليھا لتفسير الحالة النفسية للمتكلم Eاحه  ُيعوjه . وما يحاول إيضjه ، ومراتبjف درجاتjيم بمختلjوالتنغ

 (م ، وحالته النفسية واJنفعالية  ، وھو يحدد ھوية المتكلم وانخفاًضا يعد صدًى لغرض المتكلارتفاًعا 

  . )8( ) ذاته ونفسيته

                                                             

  . 541: علم اSصوات ) 1(

  .106: اللغة وعلم النفس ، موفق الحمداني : ينظر ) 2(

  .1/11: معاني النحو : ينظر ) 3(

  .69: القرآن الكريم التنغيم اللغوي في : ينظر ) 4(

  . 170-164: تمام حسان . مناھج البحث في اللغة ، د: ينظر ) 5(

  .106: اللغة وعلم النفس: ينظر ) 6(

  .47: م 2002القرينة في اللغة ، كوليزار كاكل عزيز ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة بغداد ، : ينظر ) 7(

  .101: علم اSصوات العام : ينظر ) 8(
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  :التنغيم واحلذف 

  :يبدو التنغيم واضًحا في التراكيب التي تعتمد على الحذف ، وھي نوعان       

يتمثjل فjjي التراكيjب التjjي J تحتjاج إلjjى تنغjيم Uبjjراز مjاھو محjjذوف ، نحjو التراكيjjب : النjوع اSول

) . Jجjjدال(، و) Jريjjب(، و) J شjjك: (النافيjjة للجjjنس ، نحjjو ) J(اJسjjمية التjjي يحjjذف فيھjjا خبjjر 

  .الشرطية التي يحذف خبرھا ) لوJ(خبر  وكذلك في

  

تمثله تراكيب تحتاج إلى تنغيم Uبراز ماھو محذوف ، وھي التراكيب التي يجوز فيھjا : النوع اOخر 

6َ
ـ)�    ﴿:الحذف والذكر ، نحو جملة جواب الشjرط فjي التركيjب الشjرطي ، ومثالھjا فjي قولjه   �A!َـ  Aِ6َ
ـ)�   ��  �A!َـ  Aِ6َ
ـ)�   ��  �A!َـ  Aِ6َ
ـ)�   ��  �A!َـ  Aِ��

$K� ِAِhَQ $�
�ُ_��($Dِ �X$Iَ4�D$K� ِAِhَQ $�
�ُ_��($Dِ �X$Iَ4�D$K� ِAِhَQ $�
�ُ_��($Dِ �X$Iَ4�D$K� ِAِhَQ $�
�ُ_��($Dِ �X$Iَ4�D$�
����-�iَ� 
=ّ4�� F!�� $,َ��� R3�%jِ" �
��I�Bْ̀ َPَQ F!�-�c�� ��Q ً!->4
K $�َ� ِa$�َk� ��Q ً!Uَgَ/ ����َP$6َB Aَ� �N$�َHَP$�
����-�iَ� 
=ّ4�� F!�� $,َ��� R3�%jِ" �
��I�Bْ̀ َPَQ F!�-�c�� ��Q ً!->4
K $�َ� ِa$�َk� ��Q ً!Uَgَ/ ����َP$6َB Aَ� �N$�َHَP$�
����-�iَ� 
=ّ4�� F!�� $,َ��� R3�%jِ" �
��I�Bْ̀ َPَQ F!�-�c�� ��Q ً!->4
K $�َ� ِa$�َk� ��Q ً!Uَgَ/ ����َP$6َB Aَ� �N$�َHَP$�
����-�iَ� 
=ّ4�� F!�� $,َ��� R3�%jِ" �
��I�Bْ̀ َPَQ F!�-�c�� ��Q ً!->4
K $�َ� ِa$�َk� ��Q ً!Uَgَ/ ����َP$6َB Aَ� �N$�َHَP [��
��ْ� lَ4�D  [��
��ْ� lَ4�D  [��
��ْ� lَ4�D  [��
��ْ� lَ4�D 

�Z�4��!�i�ْ� �1�� �1َ/,ُ]َB �mَQ�Z�4��!�i�ْ� �1�� �1َ/,ُ]َB �mَQ�Z�4��!�i�ْ� �1�� �1َ/,ُ]َB �mَQ�Z�4��!�i�ْ� �1�� �1َ/,ُ]َB �mَQ )1(﴾  فافعل: ، أْي )2(   ستفھامJويمثل النوع الثاني أيًضا حذف ھمزة ا  ،.)3(  

ولم يغفل ابن جني عن التنغيم وأثره في دJلة كل تركيب ، فنجده يشير إلى الت8زم بين التنغjيم        

ما سير عليه ليٌل ، وھم يريدون ليٌل طويٌل ، وھذا إنE :  وعلى ھذا قال سيبويه ... ((:  والحذف ، فيقول

ة مقام الصفةِسيَر عليه َلْيٌل ، فقامت ا:  يفھم عنھم بتطويل الياء ، فيقولون E4( . )) لَمد(  

  

                                                             

  .35/  6: سورة اSنعام ) 1(

، وأحكام القرآن  2/420) : ھ338ت( ، ومعاني القرآن للنحاس 7/243: جامع البيان Jبن جرير الطبري : ينظر) 2(

 2/100) : ھ489ت( ، وتفسير السمعاني 2/66) :ھ399ت(، وتفسير ابن زمنين 3/280) : ھ370(القرآن للجصاص

، وتيسير الكريم الرحمن من ك8م المنان ، عبد الرحمن ناصر  12/207،  9/35) : ھ606ت( ، وتفسير الرازي

  .7/64: ، والميزان للسيد الطباطبائي  255: السعدي 

  .29- 28: فتح _ سليمان . دراسات في علم اللغة ، د: ينظر ) 3(

  .372/ 2: الخصائص : ، وينظر  2/209: المحتسب ) 4(
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، ) سjر صjناعة اUعjراب (وثمة إشارة أخرى إلى التنغيم عند ابن جني نجدھا في مقدمjة كتابjه       

ھذا العلم أعنjي علjم اSصjوات والحjروف لjه تعلjق (( :  الذي كّرسه لدراسة أصوات العربية ، إذ قال

فيjه دJلjة  )الjنغم(وتعبيjره بمصjطلح . )1())  ومشاركة للموسيقى لما فيه من صjنعة اSصjوات والjنغم

ھjذا التنغjيم جjزء J يتجjزأ مjن خjواص  الك8م المنطوق يصدر منغًما ، وأنE  أنE  هواضحة على إدراك

  )2(. الك8م 

  

  :التنغيم يف التوجيه النحوي عند ابن جني 

  

من صور اJّتجاه الصوتّي في التوجيه النحوي عند ابjن جنjي فjي كتابjه المحتسjب م8حظتjه          

ويرمي إليه ، وأثر ذلك فjي  ،الع8قة بين نغمة الصوت والحالة النفسية للمتكلّم ، والمعنى الذي ينشده 

 )3(اSعرج  بن جني قراءةأبي الفتح توجيه  التعبير ، وم8حظته ما يسمى موسيقى الك8م ،  وآية ذلك

�ـ�"�4 ���"�4 ���"�4 ���"�4 ��� ( : )5( ، وأبي الزناد )4(، ومسلم بن جندب  
�ـ�ــ��
�
�
�w�w�w�w    �\4�1�7�ْ� jَ��S�\4�1�7�ْ� jَ��S�\4�1�7�ْ� jَ��S�\4�1�7�ْ� jَ��S )6((  اكنةjاء السjالبالھjإذ ق  : ))  Eو إنjا ھjم

فطjال الوقjوف علjى  ، وتحذير وإيقاظٍ   ، وتنبيهٍ  موضع وعظٍ في ه وذلك أنE  ، لتقوية المعنى في النفس

                                                             

  .1/9: سر صناعة اUعراب )  1(

  .550: م اSصوات عل: ينظر ) 2(

حميد بن قيس اSعرج أبو صفوان المكي ، قرأ القرآن على مجاھد ، وروى عن مجاھد وعطاء والزھري ، ) 1(

ت (وروى عنه القراءة عرًضا أبو عمرو بن الع8ء ، وسفيان بن عيينة وآخرون ، وكان قارًئا مشھوًرا بمكة ، 

  . 80/  1: معرفة القراء الكبار للذھبي ) . ھ130

مسلم بن جندب أبو عبد _ الھذلي ، تابعي مشھور ، عرض عليه نافع ، وروى عنه أبو ھريرة وابن الزبير ، ) 2(

  . 2/297: غاية النھاية . ھ 130توفي سنة . وكان من فصحاء أھل زمانه 

عثمان بن عفان ، اسمه عبد _ بن ذكوان من أھل المدينة ، كنيته أبو عبد الرحمن مولى رملة بنت شيبة زوجة ) 3(

، في آخرھا ، وقد قيل إنه مات سنة ) ھ131ت.(سمع أبو الزناد اSعرج ، وروى عنه مالك والثوري وأھل الحجاز

  . 5/445: ، وسير أع8م النب8ء 135-1/134:تذكرة الحفاظ للذھبي : ، وينظر  7/6: الثقات Jبن حبان . ھ 130

�jَ �ْ�    ﴿: قوله تعالى ) 4(�S L@�
���� 4�"�ْ� jَ��S L@�
���� 4�"�ْ� jَ��S L@�
���� 4�"�ْ� jَ��S L@�
  ).30/ 36: سورة يس (بالتنوين على التاء  ﴾4�" �\4�1�7 �\4�1�7 �\4�1�7 �\4�1�7 ����
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 )) خاطرهووملك عليه لفظه  ، بھرهه قد الداّل على أنE  ، هُ المتعجب منْ  ،ل�مر مُ تعظِ سمالالھاء كما يفعله 

.)1(   

  

jjمح )ھ671ت( وإلjjى ذلjjك ذھjjب القرطبjjي        يكjjن  لjjمْ  تفعjjل ذلjjك فjjي مثلjjه وإنْ   ((العjjرب  ا بjjأنE تّجً

  )2( .))  للوقف موضعاً 

  


���������"4 ��"4 ��"4 ��"4 �� (من قرأ أنE  )ھ745ت( وذكر أبو حيان       �
�
�
wwww(  بسكون الھاء))   فjحمل فيه الوصل على الوق

 Nر لما في الھاء من التأھ Nال ، ووقفوا على الھاء مبالغة في التحسjك الحjى تلjه والتأوه ثم وصلوا عل ((. 

)3(  

الحالjة النفسjية ، والمعنjى الjذي فjي وعلى ھذه الجاّدة في التوجيه النحوّي بلحاظ  التنغjيم وأثjره       

ويحيjى  Ζ عن حاله ، وّجه ابن جني قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعودر يرمي إليه المتكلّم  ليعب[ 

  .) )H4�,4�" H4�,4�" H4�,4�" H4�,4�" ِ◌)4 ( :  واSعمش

ا جديًدا ، وذلjك إJ إنE في ھذا الموضع سرًّ . المذھب المألوف في الترخيم ھذا  ((: قال ابن جني       

 Eلعظم ما ھم عليه –ھم أن – jEواھم ، وذلjُعَفْت قjن مو تَضjا مjان ھنjم ، فكjُغَر ك8مھjھم ، وَصjع أنفسjاق

، القjادُر علjى التصjّرف  إلى مjا يسjمُعُه المالjُك لقولjهِ  دون تجاوزهِ  اً اJختصار ضرورة عليه ، ووقوف

  )5( . )) هِ في منطِق 

       Eز ابن جني من غيره أنEة ، ولعل ما ميjشياء المألوفSجديد بين ا qان ه كان يبحث دائًما عن سرjفك

ائع في والترخيم في اSسماء الرباعية مذھب ش ھذه القراءة جاءت على الترخيم ؛ إنE  : يقول يكفيه أنْ 
                                                             

  .2/210: المحتسب  )5(

  .15/17: الجامع Sحكام القرآن للقرطبّي ) 6(

  .332/ 7: البحر المحيط ) 7(

  . 77/  43: سورة الزخرف . ﴾ بالكاف  "�4�, 4��4�, 4�"�y��4�, 4�"�y��4�, 4�"�y���y ﴿: قوله تعالى ) 1(

  .2/257: المحتسب ) 5(
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Jه يأبى إEال أنْ  العربية ، ولكنjة بjغر الكلمjين صjترخيم يؤكد أصالته في البحث اللغوي ، فراح يربط ب

لعذاب ، الذي يكسjر شjوكة ل اSنفس ، بإزاء ھول الموقف ، وشدة اواختصارھا ، وضعف القوى وذ

المعاندين ، فيتيقEنوا من ُخسرانھم المبين ، فتذلN أنفسھم ، ويصjُغر ك8مھjم ، وھjذا يسjتدعي اJنكسjار 

؟ ) يjا مjالِ (مjن ) يjا مالjكُ (مjع صjغر الك8jم ؛ فjأين ) يjا مjالِ : ( الذي تناسبه حركة الكسرة في قولھم

، إنمjا ھjو مjن بjاب إيثjار الكسjر ، أو الخفjض ، فالترخيم ھنا ليس من باب ترقيق الصوت وتحسjينه 

يناسjبان اJنكسjار والنjزول فjي َدَركjات الجحjيم ، وھjو مjا J ) الكسر ، أو الخفjض: ( وك8ھما ، أيْ 

 Eذا يعبjى ، وھjعرابية في اللفظ الواحد قرينة على اخت8ف المعنUر عنه بالضم ؛ فالتغاير في الع8مة ا

عjرَب إJ أنE التجعjل المنصjوب بمنزلjة المرفjوع  ولjم يجjز لjك أنْ ...  ((:  ما عبر عنه سيبويه بقولjه

 E1( . ))ما أجرت الحروَف على الوجھينرب(  

 يبدأ بنغمة صاعدة ، ثم ينتھي بنغمة ھابطة على المقطع اSخيjر – عموًما –والتنغيم في النداء        

ره لنا ابن فكيف بالنداء على الترخيم وما فيه من تشذيب للفظة ،   )2(.  Eخرھا ؟ وھذا ما صوO وكسر

دون تجjاوزه إلjjى مjjا  عليjه ، ووقوفjjاً  فكjان ھjjذا مjن مواضjjع اJختصjار ضjjرورةً ... (( :  جنjي بقولjjه

ة الخصومة يرافقھا انفعاٌل شjديد ، فشدE  .  )3( ))يستعمله المالك لقوله ، القادر على التصرف في منطقه 

والمjتكلم فjي حالjة  )4(. تمام حjروف بعjض الكلمjات مjن تعبيjره الشديد يحول بين المرء وإ واJنفعالُ 

ف في منطقه ، فأجاءته ھذه الحال إلjى ھjذا  يملك قوله ، أو أنْ  انفعالية تمنعه من أنْ  Nيقدر على التصر

النوع من اJختصار الذي لم يخرج فيjه عjن قواعjد اللغjة ، فھjو فjي حjال اضjطرار J اختيjار ، وقjد 

التjي تمثلjت فjي ھjول الموقjف الjذي دفjع بjالمتكلمين )  الحالية (ضرورة المقامية دفعه إلى الترخيم ال

ا خjازن النjار أن يسjأل لھjم ربjه بjأن يقضjي إلjى أن يسjألوا مالكj –أصjحاب النjاروھم  –المستغيثين 

jا مjن جھjة ، ومjن جھjة أخjرى  ؛ Sنھم لم يتخذوا _)  ربنا : ( عليھم ، ولم يقولوا فjإنE جل وع8j رّبً

  : ا خازن النار كان مربوًبا ^ سبحانه من جانبينمالكً 

  

  .رب� لعامة الخلق ، ومنھم مالك  سبحانه _ الربوبية العامة ، إذ إنE :  أولھما 

                                                             

  .1/331:  كتاب سيبويه)  3(

  .95: البنى النحوية ، نعوم جومسكي : ينظر )  4(

  .257/ 2: المحتسب ) 3(

  .105: ، والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم  27: دراسات في علم اللغة : ينظر  )4(



 
 

�� 

د ھjو اUشjراف علjى تعjذيب مثل في أنE مالًكا ھذا كان ُمكلفjيت:  واOخر  Eدjل محjبحانه بعمjن _ سjا م

يjه مالjك ؛ لjذا خاطبjه أصjحاب النjار الكفار والمعاندين بالنار ؛ ف ا^ سبحانه ھو ربN العمjل الjذي يؤد[

نا: (  ، ولم يقولوا)  ربNكَ  : (ا ، فقالو بإضافة ضمير المخاطب إلى الربّ  Eرب (.  

المjتكلم ُيلجئjه إلjى ضjرورة  فيوقد استوعب أبو الفتح ھذا المقام ، وما ُيلقيه من أثر نفسيq شديد      

وجه ھذه القراءة بالترخيم في المنjادى توجيھjا نحوًيjا علjى أسjاس التنغjيم ، وھjو اتجjاه اJختصار ، ف

م تلقاءه وجھَ  Eه ليصل إلى ھذا التوجيه النحويّ صوتي يم .  
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  الفصل الثالث
  

 يف التوجيه االجتاه 
ّ
الصريف

 
ّ
  النحوي

        
  

  

  

  

  

  ::::    إدراك ابن جني عالقة الصرف بالنحوإدراك ابن جني عالقة الصرف بالنحوإدراك ابن جني عالقة الصرف بالنحوإدراك ابن جني عالقة الصرف بالنحو
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رفي في العربية مقدمة للدرس النحjوي         Eدرس , الدرس الصjي الj8ن فjينفص J انjا مت8زمjوھم

 EنS اللغوي الحديث ؛  Eوّي ، الصرف باھتمامه ببنية الكلمة إنjب نحjي تركيjا فjل توظيفھjن أجjو مjما ھ

مjا ھjو معرفjة مjا ھjو معرفjة أنفjس الكلjم الثابتjة والنحjو إنE إنE  ((:  على حد تعبير ابjن جنjي فالتصريف

مjا خالفjت بjين ك إنE فإنE , ومررت ببكٍر ,  اورأيت بكرً ,  ك إذا قلت قام بكرٌ أJ ترى أنE , أحواله المتنقلة 

فقد كان مjن  ,كذلك  وإذا كان, ولم تعرض لباقي الكلمة , حركات حروف اUعراب Jخت8ف العامل 

ويؤيد ھذا علjم اللغjة الحjديث  )1( , ))يبدأ بمعرفة حاله المتنقلة  ن أراد معرفة النحو أنْ الواجب على مَ 

 Eيثبت على حال  النظام الصرفّي في كل[  الذي يرى أن J لغة حية , Eمتكلم يحمل في نفسه  ه لدى كل[ وأن

  )2( . من أسباب التغيير ما يحمله النظام الصوتيّ 

        Eدةً , الصيغة  فكأنjى جامjي  أو الكلمة في الدرس الصرفي تبقjرات فjين التغييjردة لتبيjدرُس مفjت

فيتناولھjjا النحjjوي , أو التعريjjف والتنكيjjر , أو التثنيjjة والجمjjع , بنيتھjjا مjjن حيjjث التjjذكير والتأنيjjث 

والفعاليjjة فتظھjjر قيمتھjjا وتمنحھjjا الحركjjة  , بتوظيفھjjا فjjي تركيjjب لتjjتحكم فيھjjا الع8قjjات النحويjjة 

واسjتطاع ابjن جنjي مjن خ8jل امت8كjـه ناصjية  . )3( الصرفية بمقدار مساھمتھا فjي المعjاني النحويjة

يصjف  وھjو الjذي ، رفية التjي تتعjاور الكلمjة فتغّيjر دJلتھjايدرك كثيرا مjن القjيم الصj ف أنْ التصري

  )4( . )) فيھا من المعاني المفادة منھاروف اSصول لما يراد ب بالحالتلعN  ((: ه بأنE  التصريف

فjالمفعول المطلjق ، أو المفعjـول لjه يلزمjـه , وليس للنحو من المباني إJّ ما يقدمه له الصjرف        

  ,والمبتjjدأ والفاعjjل ونائjjب الفاعjjل والمضjjاف تكjjون أسjjماء , يكjjـون مصjjدراً  مjjن حيjjث الصjjـيغة أنْ 

 والتفريق بينھما تفريjقٌ ,  فالترابط بين الِعلميِن قائمٌ ...  تكون صفات والنعت والخبر والحال ينبغي أنْ 

معرفjjة القjjرائن التjjي يقjjدمھا علمjjا الصjjوت  وJشjjك فjjي أنE   )5( .تفرضjjُه حاجjjة البحjjث  صjjناعي� 

                                                             

  . 4 / 1:إبراھيم مصطفى وعبد _ أمين : المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني ، تحقيق ) 1(

  .203:  فندريسج  , اللغة : ينظر ) 2(

  .  361 – 360:  عبد الكريم مجاھد .د, فقه اللغة العربية  -علم اللسان العربي : ينظر) 3(

    . 3: محمد سعيد النعسان : التصريف الملوكّي ، Jبن جني ، تحقيق ) 4(

  .17: مصطفى النحاس. مدخل إلى دراسة الصرف ، د:  ينظر) 5(
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وقjjد أكjjد علjjم اللغjjة الحjjديث ھjjذه الصjjلة ؛ فالقرينjjة . والصjjرف أمjjر مھjjم فjjي الدJلjjة علjjى اUعjjراب 

  )1( . ونمي[ز من خ8لھا بين اSبواب النحوية, تدJل بھا على الباب النحوّي الصرفية يمكن اJس

وقد سبق ابن جني علم اللغة الحديث بجعله الصjرف جjزءاً مjن النحjو فھjو يقjول فjي تعريjف         

العjرب فjي  تصjرفه مjن إعjراٍب وغيjره كالتثنيjة والجمjع والتحقيjر ك8م ھو انتحاء سمت   ((:  النحو

، فاتخjذ مjن علjم الصjرف متنفًسjا واسjًعا لتفسjير بعjض  )2( ))واUضافة والنسب والتركيب  والتكسير

َأْيَمـا (  :قال فjي توجيjه قjراءة الحسjن . الظواھر النحوية ، ومنه رجوعه إلى أصول حروف المعاني 

علjjى ھjjذا أَوٌي ، فjjاجتمع الjjواو واليjjاء ، وُسjjبقت الjjواو ) أيq (فأصjjل  (( : خفيفjjة اليjjاء  ) )3(اَألَجَلــْينِ 

طويُت الثوَب طّيًا ، وزوى وجَھُه : كقولھم ) أَي� (بالسكون ، فقلبت ياًء ، وأُدغمت في الياء ، فصارت 

j (، وحمل  )4( ))زّيًا  Eانأي ( ىjزة علjتح الھمjبف) ْأي ( ىjا علjم يحملھjول ،) َنjأي ( Eأنjك بj8 ذلjمعل )j Eانأي (

بjدليل دخjول  رفاً ـحj ولjيس مٌ ـاسj) مjع(أصjل  ، وذھjب إلjى أنE  )5( ظjرف مكjان  ظرف زمان ، وأيjنَ 

 ( : )6()ھ112ت(وطلحjة بjن مصjرف ،) ھ90ت(عليھا في قراءة يحيjى بjن يعمjر) من(حرف الجر 

) أو(رأى فjي . سjاكنة الjواو ) )9(    ُكلَما َعِهُدوا َأوْ  : ( ، ونحو ھذا توجيھه قراءة )8( ))7(هذا ِذْكٌر ِمن َمِعي

                                                             

  .144-141: النحوي عند سيبويهأثر القرائن في التوجيه :  ينظر) 1(

  .1/34:الخصائص ) 2(

�َ%�-�! �ْ�`Iَ4�8َ$1ِ ﴿ : قوله تعالى ) 3( 1ِ$Iَ4�8َ`�ْ� !�-�%َ� 1ِ$Iَ4�8َ`�ْ� !�-�%َ� 1ِ$Iَ4�8َ`�ْ� !�-�%َ�  )28/  28: سورة القصص (﴾ بتضعيف الياء 

  . 1/42) : ھ616(إم8ء ما منE به الرحمن ، للُعكَبري : ، وينظر  151/  2: المحتسب ) 4(

  . 2/484: الوجيز  المحرر: ، وينظر  268/  2: المحتسب : ينظر ) 5(

طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب ، تابعي كبير وقارئ مشھور في الكوفة ، أخذ القراءة عن إبراھيم بن يزيد ) 6(

  . 343/  1: غاية النھاية . النخعي واSعمش ، وروى القراءة عنه الكسائي وفياض بن غزوان 


 ��1 ������  ﴿: قوله تعالى ) 7((ْ �^ �َ��� ������ 1�� 
(ْ �^ �َ��� ������ 1�� 
(ْ �^ �َ��� ������ 1�� 
(ْ �^ �َ���  .24/  21:  اSنبياءسورة   )نمِ ( بكسر ميم ﴾

  .  61/  2: المحتسب : ينظر ) 8(


��ْ  ﴿: قوله تعالى ) 9(���!�D !�->4ُ ��َ� ْ��
���!�D !�->4ُ ��َ� ْ��
���!�D !�->4ُ ��َ� ْ��
���!�D !�->4ُ ��َ�  .100/ 2 :سورة البقرة . بفتح الواو بعد ھمزة اJستفھام  ﴾
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، وعلjى ھjذا  )1( المنقطعjة )أم(تفيد الترك والتحول ، فھي عنده بمنزلة  )بل(حرفا واحًدا بمعنى ) أو(

النحو طفق يوجه طائفة من القراءات ، فھو كثير العود إلى الصرف يستنطقه العلة في توجيه الشjواذ 

 ،))  Eوكأن Eصل والمصدر لكل[  ه يؤمن بأنS2(.  ))علوم العربية  الصرف ھو ا(  

وقjد عjدھا , فالتثنية والجمع والتحقير والنسب ھي في عرف علم اللغة الحjديث فصjائل نحويjة        

وبمjjا معjjروف عنjjه مjjن امت8كjjه ناصjjية  )3(. ابjjن جنjjي كjjذلك فjjي ذكjjره إياھjjا ضjjمن وسjjائل النحjjو

التصريف استطاع أن يدرك كثيراً من القيم الصرفية ؛ ومن ھذه القيم ما يسمى في علم اللغة الحjديث 

ا الُحرN فھو جزء .  حر� أو مقيد) وحدة صرفية(أو  ،  وھو عنصر صرفي morpheme بالمورفيم  Eأم

؛  semantemeداّل المjـاھية :  اه فنjدريسوقjد سjمE  )4( الكلمة الذي يمكن استق8له بنفسه مكونjاً كلمjة

 EنS ْات أيj Eعلى العنصر الذي يعب[ر عن الن[َسب بين الماِھي Jيطلق لفظ المورفيم إ J ورفيم :  هjى المjعل

فمسلمون .  التي تدّل على الن[َسـب النحوية, أو اللّواحق ، الذي يتحتم اتصاله بسواه كالّسوابق , المقّيد 

  edُحـّر و askوفي اJنجليزيـة .  مورفيـم مقيEد) الواو والنون(مورفيم حّر و) مسـلم(ي العربية فيھا ف

  )5(. مقيEد

يدركھا علم اللغة الحديث إذ  قبل أنْ   morphemeوقد أدرك ابن جني القيمة الدJلية للمورفيـم        

فjjي أول الصjjيغة ، ) سjjابقة(بسjjبب زيjjادة ا فjjي الدJلjjـة لحjjـظ فjjي كثيjjر مjjن الصjjيغ الصjjرفية فروقjjـً 

وسjيطة بjين النحjو واللغjة ) التصjريف(ولمjس أنE .  فjي آخjـرھا) Jحقjـة(في وسـطھا ، أو) مقحمة(أو

التصريف أقjرب إلjى النحjو مjن  كما أنE , فاJشتقاق في رأيه أقعد في اللغة من التصريف , يتجاذبانه 

فمjث8 ,  )6(ما ھو لمعرفة أحوالjه المتنقلjة والنحو إنE , لثابتة ما ھو أنفس الكلم افالتصريف إنE , اJشتقاق 

                                                             

  . 100 - 99/   1: المحتسب : ينظر) 1(

  . 263: القراءات الشاذة وتوجيھھا النحوي ) 2(

 .361:  علم اللسان العربيّ :  ينظر) 3(

   .216:  القسم اSول ، الدكتور عبد الرحمن أيوب - محاضرات في اللغة:  ينظر) 4(

  .363: فقه اللغة العربية  – علم اللسان العربيّ : ينظر ) 5(

  .119-118:  ، وابن جني النحويّ  4 / 1 : المنصف: ينظر) 6(
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كانت تتساوى في إفادة الحال واJستقبال للفعل الذي تزاد عليه فھي في نظره  حروف المضارعة وإنْ 

   )1(. لھا وظيفة دJلية أخرى ھي الدJلة على الفاعل:  أيْ , لھا قيمة أخرى 

نE َرَج َوَجلjَس ، فjإِذا أَخبjرَت أَدَخjَل َوَخj:  تقjول (( :الكتاب  وھذا ما أشار إليه سيبويه بقوله في        

 أنْ  ((؛ فمفھوم الھمزة عند سيبويه  )2)) (  َسهُ أَخَرَجُه وأَدَخلُه وأَجل : تَ َصّيَرهُ إلى شيٍء من ھذا قل َغْيَرهُ

فزيjٌد , جعلjت زيjداً ذاھبjاً )  أذھبjت زيjداً  (فمعنjى ...يجعل ما كان فاع8 ل8زم مفعjوJً لمعنjى الجعjل

مjن ھjذا .  )3( ))  كما كان في ذھب زيjدٌ , فاعٌل للذھاب , مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الھمزة 

 Eيتبّين أن jة خاليjوًرا لفظّيjب ، أو صjة الوحدات في الصرف ليست صيًغا فحسjاني النحويjن المعjة م ,

 E4(. ما ھي وحدات ذات قيمة نحوية على مستوى التركيبوإن(  

التي ھي في الواقع عمل , وقد أدرك عبد القاھـر الجرجاني ھذا المعنى في دراسـته فكرة النظم        

 بمعنjى البحjث فjي التركيjب, تعjّرض فيjه عبjد القjاھر للصjرف بوصjفه تمھيjداً للنحjو , نحوّي جديد 

)syntax ( ,وھذا ما يفھم من قوله  : ))  َفاعل أو صفة من الصفات قد  متى رأيت اسمjَل  ئَ دِ ُبjه فُجِعjب

الغjرض ھنjاك غيjر الغjرض إذا  وُجِعل الذي ھو صـاحب الصـفة فjي المعنjى خبjراً فjاعلم أنE , مبتدأ ً 

توجيjه النحjوي عنjد ابjن ومن م8مح اJتجاه الصرفي فjي ال )5( . ))أو الصفة خبراً ، كان اسم الفاعل 

  :جني 

 
ً
 : أوال

ّ
 وأثره يف التوجيه النحوي

ّ
ل الداخلي

ّ
  : التحو

من بين أخواتھا في المجموعة السامية , الحركة الداخلية في اSصل اJشـتقاقّي أتاحت للعربية         

 : وقد أُطلق على ھذه الظاھرة ، ومرونة في اJنتقال من صيغة إلى أخرى , كثرًة غزيرة في الصيغ 

فjي مjا يقابjل مjا يعjرف , وھي الطريقjة الرئيسjة  ل8شjتقاق فjي العربيjة , )  ظاھرة التحول الداخليّ (

ومنھا اJنكليزية , في اللغات ال8تينية التي تميزت بھذه الظاھرة  affixation  ) اUلصـاق (بطريقـة 

                                                             

   .363:  فقه اللغة العربية  – علم اللسان العربيّ :  ينظر) 1(

  .4/55: كتاب سيبويه ) 2(

  .1/86 : شرح الرضي) 3(

  .283:  ، وأثر القراءات في اSصوات والنحو العربيّ  185 :من قضايا اللغة :  ينظر) 4(

 .144:  دJئل اUعجاز ، لzمام عبد القاھر الجرجانيّ ) 5(
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فjنحن , العربيjة جھلjت طريقjة اUلصjاق  معنjى ھjذا أنE ولكن لjيس ,  -على سبيل المثال  -والفرنسية 

 Eراء مما يتيح لھا أيضا وسيلة أخرى , ھا تستعمل عدداً من السوابق واللواحق نعرف أنjائل الثjن وسjم

كانjjت اSسjjماء  فالصjjيغة الصjjرفية ھjjي وسjjيلة التوليjjد واJرتجjjال فjjي اللغjjة ، ولمjjا  )1( فjjي الصjjيغ ؛

ومعنjى ھjذا والصفات واSفعال ھي وحدھا صاحبة الصيغ الصرفية كانت ھي أيًضjا مجjال التوليjد ، 

ر في اللغة ھjي المفjردات ذات الصjيغ  Nالعناصر القابلة للتحّول والتطو Eر  (أنjيغ أي العناصjذات الص

  )2() .اJشتقاقية 

  

jالتحول الداخلي على اSسماء واSف ويطرأ        Nى تغيjؤدي إلjا يjواء ممjس qدjى حjا ، عال علjتھJJر د

وھذا التحول ليس مقصوًرا على بنية الكلمة في الصرف ؛ بل يتناول البنى التركيبية في النحjو أيًضjا 

على سبيل المثال ، وھو يمتاز بضم ) َيْفُعلُ  -َفُعَل  (، فالباب الخامس من أبواب الفعل الث8ثي المجرد 

فالضjمة المكjررة فjي ,  أفعاله من دون استثناء ھي أفعjاJ Jزمjةالمضارع ، نجد عينه في الماضي و

 Eفعال المبنية للمجھول الماضي والمضارع كأنSمة ما تشير إلى اكتفاء الفاعل بذاته ، وفي اjتدخل الض

  )3(.على المفعول به لترفعه إلى مرتبة الفاعل دليل اJكتفاء الذاتي بعد حذف الفاعل 

  

َعjjدN التحjjول الjjداخلّي إحjjدى الظjjواھر الرئيسjjة التjjي بjjرزت فjjي كثيjjر مjjن روايjjات القjjراءات ويُ       

ھا –وقد لحظ ابن جني ھذه الظاھرة الصرفية , القرآنية  ووظفھا في توجيھه النحوّي ,  – وإن لم يسم[

معلًمjا مjن ؛ ويعjـد ھjذا التوظيjف ) موضوع البحjث( لطائفة من القراءات القرآنية في كتابه المحتسب

Jجاه الصرفي في توجيھه النحوي للقراءات القرآنية تمعالم ا.  

  

  

  

                                                             

  . 284-283 : أثر القراءات في اSصوات والنحو العربي: ينظر) 1(

  .151 : اللغة العربية معناھا ومبناھا:  ينظر) 2(

التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية والتعبيرية ، مصطفى النحاس ، بحث منشور في مجلة : ينظر )3(

  .45:  18اللسان العربي ، مج 
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 يف األلفاظ يف القراءات القرآنية 
ّ
  : أمثلة التحول الداخلي

ل يف .1
ّ
 ( التحو

َ
 ـع

َ
 ـب

َ
  ) :د

                                                                                                                             : ھي )2( راءاتـق رـعش ﴾)b,ُn!>H�� ���6�D�b,ُn!>H�� ���6�D�b,ُn!>H�� ���6�D�b,ُn!>H�� ���6�D�)1    ﴿ : قوله تعالىلأبو الفتح حصى أ        

�4|ُـ��3( 2،  1n�� � �1�S�2�34|ُـ��n�� � �1�S�2�34|ُـ��n�� � �1�S�2�34|ُـ��n�� � �1�S�2( على ) َ◌4|��3.( ونصِب الطاغوت  )َفَعَل�n�� � �1�S�2�3�|4�n�� � �1�S�2�3�|4�n�� � �1�S�2�3�|4�n�� � �1�S�2 )3((  , الباء وضم , بفتح العين

  . وخفض الطاغوت ؛ وھما في السبعة , )فـَُعلَ (وفتح الدال , 

 3 .) �3�|4ّn��  �1�S�2�3�|4ّn��  �1�S�2�3�|4ّn��  �1�S�2�3�|4ّn��  �1�S�2 ( , وابن مسـعود , ابن عباس . بضم العين والباء وفتح الدال وخفض الطاغوت ,

  :  )6(وأبان بن تغلب,  )5(واSعمش,  )4(وإبراھيم النEخعّي 

رواھا . وفتـح الدال وخفض الطاغوت , بضـم العين وفتح الباء وتشــديدھا , ) وُعـبEَد الطاغوِت ( .4 

  . عكرمة عن ابن عباس

  . )1(عن أبي واقد. )وُعـّباَد الطاغوِت . 5

                                                             

  ]60/ 5: سورة المائدة ) 1(

سبعة   2/49:  في كتاب العين)  ���b,ُn!>H�� ���6�D���b,ُn!>H�� ���6�D���b,ُn!>H�� ���6�D���b,ُn!>H�� ���6�D(ذكر الخليل لقراءة ، وقد  216- 214/  1: المحتسب : ينظر ) 2(

بيدي في تاج العروس ، وأحصى ل 2/294:  زاد المسير:  ينظر. ن وجًھا فيھا عشري، وذكر ابن الجوزي أوجه  Eھا الز

  . )عبد(مادة :  تاج العروس: ينظر . وعشرين وجًھا  خمسة

�4|��3(نسبت قراءة   )3(n�� � �1ـ�S�2�3�|4�n�� � �1ـ�S�2�3�|4�n�� � �1ـ�S�2�3�|4�n�� � �1ـ�S�2 ( بي عمرو الداني: ينظر . إلى حمزةS 75 : التيسير في القراءات السبع .  

بن يزيد النخعي الكوفي ، يجع نسبه إلى مالك بن النخع من مذحج ، يكنى أبا عمران ، كان أعوًرا ، مات  إبراھيم )4(

،  J :101بن حبان ومشاھير علماء اSمصار ،  J  :6 / 270 - 286بن سعدالطبقات الكبرى ، :  نظري. ھ 96سنة 

  . 57: لطوسي ورجال ا

  .25مرت ترجمته في الفصل اSول من ھذا البحث ص ) 5(

أبان بن تغلب بن رياح القاري الربعي من أھل الكوفة روى عن أبي إسحاق السبيعي ، والحكم ، روى عنه شعبة ) 6(

  . 72/  6: الثقات ، Jبن حبان . ھ 141بن زيد ، مات سنةبن الحجاج ، وحماد 



 
 

�� 

  . قراءة البصريين  )وِعـَباَد الطاغوتِ (. 6

   . ُضرَب زيٌد لم يسم فاعله: كقولك, قرأھا بعضھم  :قال معاذ .  )َد الطاغوُت ـِ بوعُ  (. 7

                                                                                                                             )3( . وابن ُبَرْيدة )2(الُعَقيلّي  عون قرأھا) .  الطاغوتِ  وعابدَ . ( 8

  .قرأ بھا أبّي بن كعب . بواو  )وَعبُدوا الطاغوتَ . (9

  . كُصَرد, عنه  )4(الغفار عن علقمة  وقرأ بھا ابن مسعود فيما رواه عبد) . وُعـَبَد الطاغوتِ (. 10

وما يعكسه ھjذا التحjول ) عبد( ووّجه ابن جني ھذه القراءات على وفق التحول الداخلّي في لفظة     

على التركيب إذا أضفنا إلى ھذا التحول فكرة اقتصار الرسم على الصوامت وكثرة احتماJت القراءة 

يصjحح الوجjوه الكثيjرة التjي  ما يسمح للقارئ بjأنْ , الشكل التي يوفرھا الرسم الخالي من النقط ومن 

 ولو كان الرسم القرآني مشفوعاً بالحركjات لمjا كjان مjن القjارئ إJّ أنْ , تلقاھا أو رواھا عن أشياخه 

 Eق يقفو الضبط المسجjل الوثي , Nدjحة  وتعjه الصjن وجjروداً عjات شjة الروايjه , بقيjا وّثقتjاً عّمjوانحراف

  :) 5(الرواية 

وجjدناه قjد راعjى ت8قjي الصjيغ , ) عبjد(وإذا تتّبْعنا توجيه ابjن جنjي للتحjّول الjداخلّي فjي لفظjة      

أو الث8ثة في توجيٍه واحد ولم يراع ِ الترتيب الjذي , المتحولة في المعنى العام ؛ فقد يجمع الصيغتين 

نا ھنا ھو أثر التحول ال, ذكره لھا في مستھّل ك8مه عليھا  Nصيغة في التركيب داخلي لكل[ والذي يھم:  

                                                                                                                                                                               

العوف  أسمه الحارث بن عوف الليثي شھد بدًرا عداُدهُ في أھل المدينة ، وقد قيل الحارث بن مالك ، ويقال اسمه) 1(

  . 72/  3: الثقات ، ابن حبان . ، وھو ابن سبعين سنة ھ 68مات سنة . بن الحارث ، واSول أصح 

وروى القراءة عنه المعلى بن , أخذ القراءة عرضاً عن نصر بن عاصم , له اختيار في القراءة , الُعَقيلّي  عون). 2(

  .1/606: طبقات القراء:  ينظر. عيسى 

ھو عبد _ بن بريدة بن الحصيب الحافظ أبو سھل اSسلمي المروزي قاضي مرو وعالم خراسان ، عاش مئة ) 3(

  . 1/102: تذكرة الحفاظ للذھبي : ر ينظ. ھ 115سنة وتوفي سنة 

. عم اSسود بن يزيد وخال إبراھيم النخعيّ , ھو علقمة بن قيس بن عبد _ بن مالك أبو شبل النخعّي الفقيه الكبير ) 4(

وعرض , وسمع عن علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة  ، وأخذ القرآن عرضاً عن ابن مسعود ,)ولد في حياة النبّي 

  .  1/516: طبقات القراء:  ينظر.  62إبراھيم بن يزيد النخعّي وغيره مات سنة  عليه القرآن

       .285:  أثر القراءات في اSصوات والنحو العربيّ : ينظر) 5(



 
 

��� 

ــ � ��nــ4|��3(: أّمjjا قولjjه ((, ) َعَبjjدَ ( .1 �1�S�3�|4ــn�� � ــ �1�S�3�|4ــn�� � ــ �1�S�3�|4ــn�� � ــ �1�S (ـىjjـه تعالjjى قولjjوف علjjاٍض معطjj2     ﴿ : فم �@�\�
ــ ــ+�!��� ��&� �, َFــ �7�;�2 2 �@�\�
ــ ــ+�!��� ��&� �, َFــ �7�;�2 2 �@�\�
ــ ــ+�!��� ��&� �, َFــ �7�;�2 2 �@�\�
ــ ــ+�!��� ��&� �, َFــ �7�;�2

�
"�4�+َ���
"�4�+َ���
"�4�+َ���
"�4�+َ��)1(﴾ (( )2( .  

؛ Sن الفاعل ) َجَعلَ  (على الفعل ) َعـَبدَ (وھذا التوجيه J يستقيم معناه ؛ إذ J يجوز عطف الفعل      

فحينئٍذ نحتاج إلى تقدير ) َعَبدَ (أّما إذا جارينا ابن جني في القول بفعلية . جلE وع8  _ھو ) َجَعلَ (في 

ر J محjلE لھjا مjن اUعjراب ) َعَبjدَ (فتكjون جملjة ) َمنْ (اسم موصول  Eدjول المقjلًة للموصjة صjالفعلي .

منصjjور الموصjjولة قjjال بjjه أبjjو ) َمjjن(وھjjذا التوجيjjه بتقjjدير ...). وجعjjل مjjنھم َمjjْن َعَبjjدَ : (  والتقjjدير

 وعبjد فjي...  (( :قjال  إذ )4(في شرح الشjاطبية) ھ665ت(، وتبعه أبو شامة  )3( )ھ370ت(اSزھريّ 

 ميEة فjيا َمن لََمjَح اJسjوأمE ) 5)) (قراءة الجماعة فعل والطاغوت مفعول والجملة عطف على صلة من 

  . الموصولة كما ذھبنا في توجيھنا المتقدم ) َمن(فلم يحوجه ھذا إلى تقدير) َعَبدَ (

  

والنصjب فjي َعَبjَد مjن وجھjين أحjدھما  ... ((:  )ھ402ت( Sبي زرعjةجاء في حجة القراءات       

  )6(.))] أعني عبد الطاغوت[ والثاني على الذم على ] وجعل منھم عبد الطاغوت [على 

قjال  .فاسjٌم علjى َفُعjَل )  َوعُبَد الطاغوتِ  (وأما  ((: قال أبو الفتح في توجيه ھذه القراءة ) َعـُبدَ ( .2

  )2(.))  نفطر ونحو َحـذجاء به :  )1(أبو الحسن

                                                             

  . 60/ 5: سورة المائدة ) 1(

  . 1/215:المحتسب  )2(

الشيخ أحمد : تح ، ھ 370المتوفى سنةكتاب معاني القراءات ، Sبي منصور محمد بن أحمد اSزھرّي :  ينظر . )3(

  . 143 : فريد المزيديّ 

إبراز المعاني من حرز اSماني في القراءات السبع ، لzمام الشاطبي المتوفي : كتاب شرح الشاطبية المسمى ) 4(

  .ھ 665عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراھيم ، المعروف بأبي شامة المتوفى سنة : اUمام : ، تأليف ھ  590سنة 

  . 2/75:  بية ، Sبي شامةطِ شرح الشEا) . 5(

  .321:) ھ402(زرعة  Sبيحجة القراءات ، ) . 6(



 
 

��� 

       Eاج . ه حمله على إرادة الجنس من لفظ الواحد والظاھر من ھذا التوجيه أنjب الزجjك ذھjوإلى ذل

فjيكم  على الجميع كما تقول للقjوم مjنكم عبjد العصjا تريjد إنE  اللفظ لفظ واحد يدلN وكان  (( :  الذي قال

j ... ((: ، وقjال أبjو منصjور اSزھjري فjي ھjذه القjراءة  )3)) ( عبيد العصا Eزة وأمjراءة حمjدَ ( ا قjَوعُب 

و وھjٌم ھj:  )4()ھ240توفي في حjدود( ير النحويّ صَ #نأھل العربية ينكرونه ، وقال  فإنE ) الطاغوِت 

 Eن قرأ به ، فلَيتق _مم  Eولكن )  5( . )) ه غير جائزمن قرأ به ، وليسأل عنه العلماء حتى يوقف على أن

((  : ي زرعة جاء في حجة القراءات Sب. ابن جني ، والزجاج  سوىمن يحتج لھا  ھذه القراءة وجدت

ھا العرب للمبالغjة فjي المjدح والjذم نحjو رجjل حjذر ويقjظ أي مبjالغ فjي الحjذر  Nقال الفراء الباء تضم

  )6(. ))الغاية في طاعة الشيطان وكذا قرأ مجاھد ثم فسره وقاله وخدم الطاغوت فتأويل عبد أنه بلغ 

jا -يعنjي أبjا الحسjن -قjال ((: قال أبو الفتح فjي توجيjه ھjذه القjراءة ) . ُعـُبدَ ( .3 Eـُبدَ (  وأمjُع ( 

:                                                                                                                             وأنشد, فجمع عبيد 

  العبـَد إلى آباِئـه             أسوَد الِجْلِد ومن قـوٍم ُعـُبدْ  إِنسـبِ              

ومjن . فوَسْقٍف وُسjق, َوُرُھن  َرْھنك, وقد يجوز أن يكون ُعُبد جمع َعْبد , ھكذا قال أبو الحسن      

قjال أبjو . و شjارف وُشjُرف , كبjازل وُبjُزل , وھjذا صjحيح , جھة أحمد بن يحيjى ُعjـُبد جمjع عابjد 

  )7(. )) َخـَدُم الطاغوت -فيما يقال  -والمعنى : الحسن

                                                                                                                                                                               

ث عن الكلبي . سكن البصرة وقرأ النحو على سيبويه . أحد اSخافش الث8ثة المشھورين, ھو اSخفش اSوسط ) 1( Eحد

  .258:  بغية الوعاة:  ينظر) . ھ215: ( يلوق, ھ 210مات سنة . وروى عنه أبو حاتم السجستاني , والنخعي 

 .1/215: المحتسب ) . 2(

  .321 : حجة القراءات) . 3(

ين ، ووصفه بكونه صير بن أبي نصير الرازّي ، وضعه اSزھرّي ضمن رجال الطبقة الثانية من اللغوي#نھو ) 4(

توفي  .اSصمعي وأبا زيد ، وسمع منھما  رأىع8ّمة نحوّيًا جالس الكسائّي ، وأخذ عنه النحو ، وقرأ عليه القرآن ، 

ھامش المحقق =  = ينظر. وكان من أئمة القراء المشھورين ، وله مصنف في رسم المصحف  )ھ240(في حدود 

  . 63/  27) : ھ 764(، والوافي بالوفيات للصفدي 143:  لكتاب معاني القراءات ، ل�زھري

  .143:  كتاب معاني القراءات.  )5(

  . 321 :حجة القراءات  .)6(

 . 215/  1:  المحتسب). 1(



 
 

��� 

  

جمjع ) ُعُبjد( وھjو أنE , ] اSخفjش[ث8ثة أوجه أولھا نسjبُه إلjى أبjي الحسjن ) ُعـُبد(وھكذا ذكر لـ       

والثالث نسبه إلى , ) َعْبد(جمع ) ُعـُبد( وھو أنE , والثاني لم ينسْبه إلى أحد ، ولعله كان رأيه , ) عبيد(

 )1( .))وھذا صحيح  ... ((: وقد علق عليه بقوله ) عابد( جمع) ُعـُبد(، وھو أن ) ثعلب(حيى أحمد بن ي

ا ھي عليه القراءة المشھورة Eتخرج عم J وھذه التوجيھات الث8ثة .  

  

: قjال .  نفسـه وقد رجع التحـّول الداخلّي فيـھا إلى المعنى,  ) ِعـَباد(و , ) ُعـبEاد(و, ) ُعـبEد( }6,5,4{
اد  (( Eد الطاغوت فجمع عابد ومثله ُعبEاب , وأما ُعب Eرjب وُض Eان . كضارب وُضرjه القراءتjد (وعليEـبjُع

عابد وِعَباد كjـقائِم وِقَيjام , ) وِعَباَد الطاغوتِ  (وعليه قراءة من قرأ  , ) ُعـبEاد الطاغوت(و) الطاغوت

وقلما يjأتي ِعبjاد مضjافاً إلjى غيjر  ,غوت َجْمع َعْبد يكون ِعَباَد الطا وقد يجوز أنْ  .وصائم وصيام , 

 _... (( . )2(  

  

)8،7()jjدوا(و, ) دَ ُعبjjَعَب ( , ٍدjjًى واحjjى معنjjي إلjjن جنjjا ابjjد رجعھمjjال. وقjjق : )) اjjــاغوتُ ( وأّمُعِبــَد الط (

وتوجيھjه اSخيjر واضjح ؛ إذ إن إسjناد الفعjل  . )3(  ))بjواو, ) عَبدوا الطـاُغوتَ (فظاھٌر وعليه قراءة أبيّ 

له ما يفسره في القjرآن الكjريم  -وھي القراءة المرويEة عـن طريق معاذ  -للمفعول في أوJھما ) ُعبدَ (

فالعبادة في معناھا التشريعّي مقصورةٌ على الجن[ واUنس فاسُتغنَِي بالمفعول عن ذكjر الفاعjل لشjھرة 

  ) .َعَنُه _ُ وَغِضَب عليهل َد الطاغوُت ِمّمنْ وُعب (: -أعلم  و_ -والتقدير, اSخير 

ولكنjه J يسjتقيم  مjع السjياق العjام ل�يjة إJّ أن , ُر الفاعل في قراءة أبّي رجاء على وجھjه وِذك      

وَمjjْن َعَبjjدوا  (... – و_ أعلjjم – والتقjjدير, صjjلة لموصjjول دّل عليjjه السjjياق ) وَعَبjjدوا(تكjjون جملjjة 

محذوفjة فjي مjا نjرى أنjه علjى مjذھب البصjريين ) َمjن(والذي منع ابن جني مjن تقjدير ) . الطاغوتَ 

  )4(. الذين J ُيجيزون حذف الموصول 

                                                             

 . 215/  1:  المحتسب). 2(

  . 215/  1:  المحتسب ).3(

 . 215/  1:  المحتسب). 4(

  .6/235: )ھ 671ت( : تفسير القرطبي:  ، وينظر 120: الجزء الثالث  ،المجلد الثاني : شرح المفصل : ينظر) 1(



 
 

��� 

فكjjل� منھمjjا واحjjٌد فjjي معنjjى , فjjي اUفjjراد كَعْبjjِد الطjjاغوت  ورأى أنھمjjا , )ُعَبjjد(و,  )َعابjjد( }�,��{

 ((فيلتقي اUفراد فيه بالجماعjة ؛ ) ُعَبد(وأّما .  )6,5,4(الك8م عليه في  فقد مرE )  عابد( أّما. الجماعة 

  )2( . )) )1(ووظيٍف َعُجر, وَحذر , كما أّن َعُبداً كَنُدس , Sنه كُحطم ، ولَُبد 

�1�S2ـ �  �1�S2ـ �  �1�S2ـ �  �1�S2ـ �   ﴿:  وقوله تعjالى ...((:  قال. ولمح ابن عطية معنى المبالغة إلى جانب إرادة معنى الجنس فيھا 

3�|4n��3�|4n��3�|4n��3�|4n�ه :  ﴾ تقديره�jى قولjف علjومن عبد الطاغوت ، وذلك عط :﴿   �� J7+ـ�ـ� ,  �� J7+ـ�ـ� ,  �� J7+ـ�ـ� ,  �� J7+ـ�ول  ,ـ� jل( ل﴾ أو معمjجع (

بمعنى خلق ، واختلفت القراءة في ھذا الحرف فقرأ حمزة وحjده ) جعل(إن : وفي ھذا يقول أبو علي 

﴿ 3�|4n��  �1�S23�|4n��  �1�S23�|4n��  �1�S23�|4n��  �1�S2 ك أنjاغوت وذلjد(﴾  بفتح العين وضم الباء وكسر التاء من الطjيقظ ) َعُبjة كjظ مبالغjلف

فjي اSصjل صjفة وإن كjان ) اعبjدً (وبنjي بنjاء الصjفات ، Sن  وندس فھو لفظ مفjرد يjراد بjه الجjنس

بناء الصفات استعمل استعمال اSسماء ، وذلك J يخرجه عن حكم الصفة فلذلك لم يمتنع أن يبنى منه 

...  ((.)3(  

  

ل يف  .2
ّ
  : )أنفس(التحو

�َ/Iَ4�D op%(ِ�5 $�qP�O�D !�� �=$Iَ4�D oC%Cِ�D $�ُ]�cُg$[ُ�$     ﴿: في قوله تعالى) �M��ُv���ُM��ُv���ُM��ُv���ُM��ُvُ���َ�َ�َ�َ(وردت لفظة         $1�� ٌ�,
K�� $�ُ �F!8 �U� $�ُ]$Iَ4�D op%(ِ�5 $�qP�O�D !�� �=$Iَ4�D oC%Cِ�D $�ُ]�cُg/َ� $1�� ٌ�,
K�� $�ُ �F!8 �U� $�ُ]$Iَ4�D op%(ِ�5 $�qP�O�D !�� �=$Iَ4�D oC%Cِ�D $�ُ]�cُg/َ� $1�� ٌ�,
K�� $�ُ �F!8 �U� $�ُ]$Iَ4�D op%(ِ�5 $�qP�O�D !�� �=$Iَ4�D oC%Cِ�D $�ُ]�cُg/َ� $1�� ٌ�,
K�� $�ُ �F!8 �U�
o�I�5�� os�
F�� �Z�O��tُu!"o�I�5�� os�
F�� �Z�O��tُu!"o�I�5�� os�
F�� �Z�O��tُu!"o�I�5�� os�
F�� �Z�O��tُu!" )4(﴾ .  

                                                             

لوم) : الُحَطم) (2( Eاعي الظ Eالر  Eه يحطم المال لعنفه في السوقللماشية ، يھش[م بعضھا ببعض وراع حطم وحطمة ، كأن .

والنEْدُس الصوت الخفي ورجل ) .. عاء الحطمةشر الر[ ( و,  9/  1: أساس الب8غة  .قد لفھا الليل بسواق حطم : قال

. بار َيْنَدُس َنَدساً وقال يعقوب ھو العالم باSُمور واSَخ َنُدٌس وَنْدٌس وَنِدٌس أَي َفِھٌم سريع السمع َفِطن وقد َنِدَس بالكسر

غليظ : الَفِھم ، وظيف َعُجر :  )النEُدس(من J يبرح منزلُه وJ يطلب معاًشا ، :  )َبـدُ الل. (229/ 6: لسان العرب 

  .سمين

  .1/216:المحتسب ) 3(

  . 212-2/211:  )ھ546ت(المحرر الوجيز ، Jبن عطية ) . 4(

  .  128/  9: سورة التوبة  )4(



 
 

��� 

 ونقjل السjيوطّي عjن, ) 1(والذات, الروح :  في المفردات من معاني النفس اSصفھانيوذكر الراغب 

 Nيّ َھيلالس  Eوالشيء وقد اسـُتعمَل من لفظ الّنَفاسِة , عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد  ((النفس  أن

عبد _  إلى التي نسبھا قراءةالفي , ؛ وقد لحظ ابن جني التحول الداخلّي في ھذه اللفظة  )2)) (الّنفيس 

M��َv�ُْ�� ( )3( يّ َسْيط المكـُ بن ق َ� �, ٌH�>A �:$4;  &���ُM��َv�ْ َ� �, ٌH�>A �:$4;  &���ُM��َv�ْ َ� �, ٌH�>A �:$4;  &���ُM��َv�ْ َ� �, ٌH�>A �:$4;  &� (  يغةjبالتحول من ص) لأفjُع ( ,عjجم ) لjس , ) َفْعjأْنُف

ھjذا  : ومنjه قjولھم, معنjاه مjن خيjاركم  ((:  قjال. ِة علjى التفضjيل إلى صيغة أفَعjل الّدالj, جمع َنْفس 

  )4( . )) رف ما في اUنسانـوھي أش, تقه من النفس ـواش, أي أجوده وخياره , ُس المتاع أَْنف

 − يقتضjي مjدًحا لنسjب النبjّي  ﴾ ,ـ� �v�َُ��ـMُ��  ,ـ� �v�َُ��ـMُ��  ,ـ� �v�َُ��ـMُ��  ,ـ� �v�َُ��ـMُ��      ﴿ : وقولjه  (( : في المحرر الjوجيز وقال ابن عطية       

بفjتح الفjاء مjن  ) ,ـ� �v�ََ��ـMُ��  ,ـ� �v�ََ��ـMُ��  ,ـ� �v�ََ��ـMُ��  ,ـ� �v�ََ��ـMُ��   ( : سjيط المكjيّ وقjرأ عبjد _ بjن ق ... مjن صjميم العjرب وأشjرفھا وأنه

َفاسِة  Eوعن فاطمة− ، ورويت عن النبيّ الن ،   Ξ، وذكر أبو عمرو أن ابن عباس ζ  ّيjرواھا عن النب

−
 (( .)5 (  

ه ھjذه القjراءة ضjمن النjوع الثالjث وھjو عنjده مjا صjح            وJ أدري ع8َم اعتمد الزرقاني فjي عjد[

قjرأ بjه وJ يجjب ، وھذا النjوع J يُ  سنده وخالف الرسم ، أو العربية ، أو لم يشتھر اJشتھار المذكور

jا اعتقاده Eن Eا بيjذكورين كمjرطين المjم )6(، ، ولم تقدح ھذه القراءة الشjى أَ   ثjان إلjده ل8طمئنjي عنjيكف J

                                                             

  .818 : صفوان داوودي:  مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب اSصفھاني، تحقيق) 2(

  . 3/14: اUتقان في علوم القرآن ، للسيوطّي ) 3(

لم أعثر على ترجمته في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ، ولعل المقصود ھو يزيد بن عبد _ بن قسيط بن ) 4(

ي ، كنيته أبو عبد _ ، يروي عن عمر وأبي ھريرة ، روى عنه مالك وابن أبي ذئب وأبي إسحاق مات أسامة الليث

) : ھ855(، وعمدة القاري للعيني  122: ، ومشاھير علماء اSمصار  5/543: ينظر ثقات ابن حبان . ھ 122سنة

  . 432: ، وخ8صة تھذيب تھذيب الكمال ، للخزرجي اSنصاري 7/103

  . 1/306:  حتسبالم) 5(

. تح إتحاف فض8ء البشر في القراءات اSربعة عشر للدمياطّي ، :  ، وينظر 3/100: المحرر الوجيز Jبن عطية )1(

  .728/ 2: حمدي سلطان حسن العدويّ . دالقراءات الشاذة دراسة صوتية ودJلية ، : ، وينظر  433:  أنس مھرة

  .1/297 : مناھل العرفان ، للزرقانيّ :  ينظر ) 2(
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تلقي ھذه القjراءة بjالقبول مjا أطبjق عليjه طائفjة مjن المفسjرين ، الjذين أشjاروا إلjى ھjذه القjراءة ولjم 

تھا ، وJ بمطابقة رسمھا لرسم المصحف الشريف Eبعربي J 1(.يقدحوا(
  

ل يف .3
ّ
   : )حسب(التحو

 ظن وأخواتھا (وھو من اSفعال النEواسخ , ماضياً في سورة الكھف فع8ً ) حسب (وردت لفظة       

وابjن يعمjر والحسjن  ζوابjن عبjاس Αاللفظة في قراءة علي وقد أسِكَن عيـنُ ,  -كما ھو معروف  -)

                                                             

تفسير ())شيٌء نفيس:  من قولك. من أشرفكم وأفضلكم  ((: في معنى أنَفِسكم بفتح الفاء )ھ427ت(قال الثعلبّي ) 3(

 ومعنى ھذا أشرفكم وأفضلكم ... Ξ إن ھذه قراءة فاطمة: ويقال...(() :ھ489ت(، وقال السمعاني  )5/114: الثعلبيّ 

 : الزمخشريّ  وقال ، )342-2/341: تفسير البغويّ  :ينظر )(ھ510ت(البغوي، ووافقه ) 2/362: تفسير السمعاني())

 ))Ζ وفاطمة وعائشة λ ، وقيل ھي قراءة رسول _ وأفضلكم من أشرفكم:  وقرئ من أنفسكم ، أي ((

وَمن قرأ من أنَفِسكم بفتح الفاء فمعناه من أشرفكم يقال ھذا أنَفس  (( : )ھ548ت(، وقال الطبرسّي  )2/223:الكشاف(

 ، وتبعه )3/85 :مجمع البيان ()) أشرف ما في اUنسان= =أجوده وخياره ، واشتقاقه من النفس وھي:  المتاع أي

 فاطمة وعنλ _ورويت ھذه القراءة عن رسول  (( :وأبو حيان الذي قال,  )16/236: التفسير الكبير: ينظر (الرازي

  . )5/121 : البحر المحيط .( )) ، فإنھا أعزN اSشياء ، وذلك من النفاسة من أشرفكم وأعزكم:  والمعنى ،Ζ ، وعائشة



 
 

��6 

وابjن  )4(ويعقjـوب )3(والضحاك )2( ونعيـم بن َمْيَسرة, بخ8ف  )1(ومجاھد وعكرمة وقتادة وابن كثير

  .  ))6(أَفَحْسُب الذين(إذ قرؤوا ,  )5()اSرجحفي ھ 148توفي قبل (أبي ليلى

        Eَحْسب( ووّجه ابن جني القراءة المذكورة بأن (j EنS كjم ؛ وذلjذم[ لھjي الjُب فjين أذھj ه الساكنة الس[

منا ذا سلوإ )7(. كذا  ]يعني المشھورة  [ وليست القراءة اSخرى, جعله غاية مرادھم ومجموع طلبھم 

وأّن القيjاس يتوقjف , في ك8مه  اوأّن اUنسان يتبع القياس دائمً , بحقيقة أن القياس أساٌس لكل صرف 

 qقتصاد في الجھد إلى حدJن ,  )8( ما على قانون اjدثون مjدماء والمحjون القjه اللغويjار إليjا أشjوإلى م

ه J يجتمع في العربية أربعة متحركjات فjي أي أنـE , نفور اللسان العربّي من توالي المقاطع المفتوحة 

إذا سلمنا بھذا  )9(؛  مع أنھا أباحت توالي أربعة مقاطع مغلقة فيما ھو كالكلمة الواحدة, الكلمة الواحدة 

                                                             

ھو عبد _ بن كثير بن المطلب إمام المكيين في القراءة ، قرأ على عبد _ بن السائب المخزومي وعلى مجاھد ، ) 1(

  . 88/  1: معرفة القراء الكبار للذھبي . ھ 120توفي سنة . الع8ءوقرأ عليه أبو عمرو بن 

ھو أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري وكان ثقة ، روى القراءة عرضا عن عبد _ بن عيسى ، وروى ) 2(

  .342/ 2: غاية النھاية : ھ 174توفي سنة . الحروف عن أبي عمرو بن الع8ء وعاصم وآخرين ،

.  ζمزاحم ، أبو القاسم الھ8لي تابعي ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، سمع سعيد بن جبيرالضحاك بن ) 3(

  . 337/ 1: غاية النھاية . ھ  105توفي

قرأ القرآن على أبي المنذر س8م بن سليم  وسمع . الحضرمي قارئ أھل البصرة في عصره يعقوب بن إسحاق ) 4(

وبرع في آخرين ، سى النحوي وسليم ابن حيان وھمام بن يحيى وزائدة ومن حمزة الزيات وشعبة وھارون بن مو

  .157/  1: معرفة القراء الكبار : ينظر. ھ 205توفي سنة اUقراء 

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى اSنصاري الكوفي قرأ القرآن على أبيه قرأ عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن ) 5(

  . 66/  1:معرفة القراء الكبار : ينظر . لي رضي _ عنه وعيسى القاضي وأبوھما ممن قرأ على ع

���F!�I﴿ : قوله تعالى )  6( $�َ� ��/�
; $1�� ��;!�6�D ��ُ��f>P�% $Aَ� ��
(َgَ  �1%��>�� �L�c�?َQَ ��F!�I�� $�َ� ��/�
; $1�� ��;!�6�D ��ُ��f>P�% $Aَ� ��
(َgَ  �1%��>�� �L�c�?َQَ ��F!�I�� $�َ� ��/�
; $1�� ��;!�6�D ��ُ��f>P�% $Aَ� ��
(َgَ  �1%��>�� �L�c�?َQَ ��F!�I�� $�َ� ��/�
; $1�� ��;!�6�D ��ُ��f>P�% $Aَ� ��
(َgَ  �1%��>�� �L�c�?َQَ � 18 :سورة الكھف ) َحِسبَ (بكسر السين في  ﴾ 

/102.  

  .2/34:  المحتسب:  ينظر) 7(

  .206-205: فندريس اللغة ، ج:  ينظر) 8(

لبّي , لھجة تميم وأثرھا في الجزيرة العربية :  ينظر) 1( E203 :غالب فاضل المط .  
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) َحْسjب(مّما ذكره ابن جني من كjون  ح أن يكون أكثر قبوJنستطيع أن نتلمEس توجيھا نرجّ  بھذا كله 

خمسjة مقjاطع متحركjة  ، وJسيما مع وجjود ن نظيرتھا المتحركة السينالساكنة السين أبلغ في الذّم م

-ب/ ِ◌ -س/ َ◌ -ح/ َ◌ -ف/ َ◌ -ء: ( /في قراءة العامة ، والمقاطع المفتوحة ھي ) َأَفَحِسبَ (في قوله 

 ◌َ. (  

  

ونرى في توالي المقاطع المفتوحة في ھذه المفردة القرآنية إيحاًء ببعد استحالة ظن الذين كفروا        

يقيناً ، وھو أْن تكون الوJية في عباد _ من دونjه جjلE وع8j ، فjذلك ظjن� بعيjد التحقjق ناسjبه تjوالي 

، فناسjب ھjذا التعبيjر مjا أراده المقاطع المفتوحة ، وما يوحي به ھذا الطول من ثقjل فjي أذن السjامع 

  .و_ أعلُم بمراده ) . والظنJ N ُيغني من الحقN شيًئا ( الكافرون من أمٍر محال J يعدو كونه ظّناً 

ل يف .  4
ّ
  : ) أغفلنا (التحو

�َ,��� �َ|vْ|َ� ���,vْ|َ� ���,vْ|َ� ���,vْ( :بمعنى اUيجاد والمصادفة في قراءة عمرو بن فائد ) لَ ـفَ ـغْ أَ (جاء الفعل  َ�َ�َ��J�1ْ�َ� 4�+�J�1ْ�َ� 4�+�J�1ْ�َ� 4�+�J�1ْ�وھو في ) )4�+ )1 �َ

 Nالتحول قال ابن جني في توجيه ھذه القراءة استناًدا إلى.  على الصيرورة القراءة المشھورة يدل 

و_ِ يا : يكرب  كقول عمرو بن معد[ ,  8ً ُه غاِف ـُ وجْدت: الرجَل  لتُ ـَ فأغْ :  يقال ((:  الداخلي في الصيغة

لم نجْدكم :  أيْ , وھاَجْيَناُكم فما أفَحْمناُكْم , لقد قاتلناكـم فما أْجبّناكم ، وسألناكم فما أْبَخْلَناُكْم  بني ُسلَْيم

  :وكقـول اSعشى. وJ ُمفَحميَن , وJ ُبَخ8َء , ُجَبَناَء 

َر ليلةً ى وقَ أثوَ          دا                ِل  ص=   )2(َمْوِعداَتْيلَة فَمَضى وأخلَف من قُيَزو=

  : ، وقال ُرؤبة صادفُه ُمْخلِفا:  أيْ 

  )3(اِء من ذاِت الُبَرقْ صَ ْـ لَوأھَيَج الخَ                     

  :وقال اOخر . صادفھا ھائجة النبت:  أيْ 
                                                             


     ﴿:قوله تعالى ) 2(=�64َْJ !�O4َْgْnَ� $1�� 
=�64َْJ !�O4َْgْnَ� $1�� 
=�64َْJ !�O4َْgْnَ� $1�� 
=�64َْJ !�O4َْgْnَ�  . 28/  18:  الكھفسورة .  )أغفل(﴾ بسكون Jم الفعل ��$1 

  . 327: ديوان اSعشى ) 2(

: ينظر ديوان رؤبة . أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل : جمع برقة : أرض بالبادية ، والبرق : الَخلصاء ) 3(

  . 3/255: ، والتاج 10/109،  2/396: ، واللسان  2/100: ، ومقاييس اللغة  105
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  فأتلفنا المنايا وأتلفوا

لّما فعل أفعjاَل مjن J يرتقjب :  ؟ قيل يجَد _ غاف8 نْ فكيف يجوز أ:  قيل فإنْ . صادفناھا ُمتِلَفًة :  أي

4�,�2 ��ُ 4�,�2 ��ُ 4�,�2 ��ُ 4�,�2 ��ُ     ﴿ : ، فقالوJ يخاف صار كأنE _ سبحانه غافٌل عنُه ، وعلى ھذا وقع النفي عن ھذا الموضع 

�#�ُ��.�7َY 4	.�S Fٍ�a4َVِ��#�ُ��.�7َY 4	.�S Fٍ�a4َVِ��#�ُ��.�7َY 4	.�S Fٍ�a4َVِ��#�ُ��.�7َY 4	.�S Fٍ�a4َVِ�    )1( ﴾... ْوا _ غاف8ً عنكم :  ، أيNتظن J .4  ﴿ : وقال تعالى�, �����+َ���َ� 4	+ُ: 4��ِ) 4�, �����+َ���َ� 4	+ُ: 4��ِ) 4�, �����+َ���َ� 4	+ُ: 4��ِ) 4�, �����+َ���َ� 4	+ُ: 4��ِ)��ُ��+ُ:��ُ��+ُ:��ُ��+ُ:��ُ��+ُ:  �#�ُ��.�7َY �#�ُ��.�7َY �#�ُ��.�7َY �#�ُ��.�7َY)2(﴾  ،

4َ :�����v�� xD4ٌَ ﴿: وقال تعالى�� �+�S�2ٌ���v�� xD4َ��: 4َ�� �+�S�2ٌ���v�� xD4َ��: 4َ�� �+�S�2ٌ���v�� xD4َ��: 4َ�� �+�S�2)3(﴾ ه قال Eنا غافلين :  ونحو ھذا في القرآن كثير ، فكأن Eُتطْع من ظن Jو

  )4(.  ))  عنه

ل الjjداخلي فjjي        Nوjjا(والتحjjأغفلن (ميرjjن الضjjَل مjjاكنة َجَعjj8م السjjك الjjبتحري )اjjذه ) نjjي ھjjف ًJوjjمفع

ل معjه المعنjى اJشjتقاقي لصjيغة  القراءة Eل(بعد أْن كان فاع8ً في القراءة المشھورة ، وتحوjن ) أفعjم

jاذة ، أي Eراءة الشjي القjة فjالحقيق J وھمjبيل التjى سjاد علjيجUى اjھورة إلjراءة المشjالصيرورة في الق  

رتْ  Eوjjه  صjjي توجيjjي فjjن جنjjع ابjjنھم ، وتبjjٌل عjj8 غافjjوع Eلjjج _ Eامھم أنjjم أوھjjذا لھjjراءة بھjjذه القjjھ

نا غافلين( بفتح ال8م على معنى) أغَفَلنا(حمل في أي  -التوجيه  Eرينثل  - )ظن .  )5(ة من العلماء والمفس[

ما يدلN على شھرة ھذه القراءة وتقبل المفسرين لھا ؛ لتوافر شروط القراءة الصحيحة فيھا مّما دعاھم 

  . Uشارة إلى تصنيفھا بكونھا شاذةإلى تلمNس التوجيھات المناسبة لھا من دون ا

  : بها) هم( عند اتصال الضمري) إفك(التحول يف  .4

                                                             

   .من سورة البقرة ، وفي مواطن أخرى من القرآن الكريم )  74( وردت في اOية ) 2(

  .29/  45: سورة الجاثية  )2(

  . 4 /  50: سورة ق  )3(

  . 3/513: ،  وينظر المحرر الوجيز  2/28: المحتسب ) 5(

ر الوجيز 2/482 : الكشاف :ينظر) 6( Eبه الرحمن 6/336 : البيان ، ومجمع 3/513 : ، والمحر Eوإم8ء ما من ، : 

 . 6/1141 : ، والبحر المحيط 2/101
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من أمثلة التحول الداخلي التي اتجه من خ8لھا ابن جني اتجاھاً صرفياً في توجيھه النحوّي لفظة       

ُ�
ـ�$   فjjي قjراءات اOيjة الكريمjjة ﴿ -الخبjر -) أفjك(]Qْ �Xـ�$  ��^َ�ـ
�ُ]Qْ �Xـ�$  ��^َ�ـ
�ُ]Qْ �Xـ�$  ��^َ�ـ
�ُ]Qْ �Xذه )1( ��^َ�ـjت ھjح Eد ترجjjة ﴾، فقjjين الفعليjة بjjاللفظ

,  بيjـن النصjب والجjـر, ) ھjم(َيتغيEر مع ھذه التقلّبjات الموقjع اUعرابjي للّضjمير المتصjل ة لواJسمي

يكjـون جملjًة فعليjًة فاعلھjا مسjتتر ؛ فتحjوُل صjيغِة  أو أنْ , يكjون مفjرداً  ، بjين أنْ  ويتغير نوع الخبر

وھjذا جانjب مjن جوانjب , ون للتركيjب نفسjه اللفظة ضمن التركيب يولّد تحjـوJً فjي الشjكل والمضjم

 EنS و ؛jرف والنحjين الصjالت8زم ب  Eة إنjة الكلمjـه ببنيjـرف باھتمامjي الصjا فjل توظيفھjن أجjو مjا ھjم

وھذا اJھتمام بتوجيه النحو على وفق التحول في الصيغة الصرفية ھو مjا سjبق إليjه , تركيب نحوّي 

jابن جني علم اللغة الحديث ليعطينا صورة  Eةعن نظرته التكامليjراءة,  ة للغjي قjـ��   : ( فف�!َMَaَ� �yـ��َf�2  ـ���!َMَaَ� �yـ��َf�2  ـ���!َMَaَ� �yـ��َf�2  ـ���!َMَaَ� �yـ��َf�2  ( ,

 ( : ، بالمjد ، وفjتح الفjاء مخّففjة ، وقjراءة)  f�2َ��ـMَa� �yَ!�ـ��  f�2َ��ـMَa� �yَ!�ـ��  f�2َ��ـMَa� �yَ!�ـ��  f�2َ��ـMَa� �yَ!�ـ��   : ( بفتح اSلف ، والفاء ، والكjاف ، وقjراءة 

���!َM�aَ� �y��َf�2���!َM�aَ� �y��َf�2���!َM�aَ� �y��َf�2���!َM�aَ� �y��َf�2  (يكون الضمير ،  ، مشّددة الفاء)أفك(في موضع نصب للفعل ) ھم ( ّىبتحوjه إلjتJ )كjEأف (

  ((بمعنjى صjرفھم ، وثنjاھم )  �Mَaََ!�ـ�� �Mَaََ!�ـ�� �Mَaََ!�ـ�� �Mَaََ!�ـ��  (، فقد وّجه قراءة ) فاَعلَ (بالمّد على وزن ) آَفكَ (بالتEضعيف ، و 

فيجوز أن يكون أْفَعلَُھْم ، )  �Mَa����!َMَa����!َMَa����!َMَaَ!��� (ا وأمE . مقلوبة التراب :  وھو صرف بالباطل ، وأرض مأفوكة ، أي

ويجjوز . وجدته محموداً : أَْحَمْدُت الرجل : َوَجَ◌َدھم كذلك ، كما تقول أَصاَرُھْم إلى اUفك ، أو :  أي

َ�
ـ�$ (يكjون  ويجjوز أنْ ... يكون أفعل بمعنى َفَعل ، كصjدE وأَصjدE  أنْ ]َQY $ـ�
�َ]َQY $ـ�
�َ]َQY $ـ�
�َ]َQY (ادَعُھمjالَطُھم وخjاَعلَُھْم كغjف  .

 Eاوأم )$�
�َ]>Qَ�$�
�َ]>Qَ�$�
�َ]>Qَ�$�
�َ]>Qَ� ( Nلُھم ، وذلك لتكثيره ذلك الفعل بھم ، وتكر E2( )) ھمه منه عليرِ َفَفع( .   

  

، شjـرع )  قjراءة النjاس (وّجه القراءات اSربع المذكورة بمjا فيھjا القjراءة المشjھورة  وبعد أنْ        

ُ�
�$: ( بذكر قراءتين أخرييِن ھما ما نسبه إلى الفّراء من حكايته لقراءة]َQ� �X��َ^��$�
�ُ]َQ� �X��َ^��$�
�ُ]َQ� �X��َ^��$�
�ُ]َQ� �X��َ^��(  , وقال فيه  الفراء:)) 

                                                             

  .28 / 46: سورة اSحقاف  )1(

  . 268-2/267: المحتسب ) 2(
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وتلتقjي ھjذه القjراءة مjع قjراءة العامjة فjي المعنjى ومعلjوم أّن .  )1( )) كالحذر والَحjذر, اUْفُك َواSََفُك 

ُ�
�$ ﴿:نE قوله تعالىھوالفتح والتحريك ، وقد قرئ ب القراءة جاءت باSوجه الث8ثة  بالكسر]Qْ �X�َ^��$�
�ُ]Qْ �X�َ^��$�
�ُ]Qْ �X�َ^��$�
�ُ]Qْ �X�َ^�� ﴾ )2 (

��^َ��ـ�X  ��^َ��ـ�X  ��^َ��ـ�X  ��^َ��ـ�X   : (أما القراءة اSخرى ، وھي السادسة فھي ما رواه أبو الفتح عن قطرب أنE ابن عبjاس قjرأ  .

�QY�QY�QY�QY$�
�َ]$�
�َ]$�
�َ]$�
) آِفك(إلى اسم فاعل) أ ف ك)، وفيھا تحول اSصل  )3(بمد[ اSلف وكسر الفاء بمعنى صارفھم (  [َ�

، والقjراءة المرويjة عjن قطjرب نسjبھا إلjى الفjراء  تيال ةفالقراء ) .ھم(مضاف إلى معموله الضمير 

عjن دائjرة اJسjميEة ) أفjك(لفظjة القراءة المشjھورة فjي المعنjى ؛ إذ J تخjرج ب انتلتقيعن ابن عباس 

 Eشارة على إنUسم اJ ضافة) ھم(فيبقى الضمير ) ذلك(ھا خبرUبمحل الجّر با .  

ا 
ً
ا ثاني
ً
ا ثاني
ً
ا ثاني
ً
        البناء للمعلوم وللمجهولالبناء للمعلوم وللمجهولالبناء للمعلوم وللمجهولالبناء للمعلوم وللمجهول    :ثاني

، وما عداھما عناصر غير ركنيEة اصjطلح  )4() عمدة الك8م(جعل النحويون المسند والمسند إليه      

  )6( . )التكملة(، والمحدثون  )5( )الفضلة(عليھا القدماء مصطلح 

يكون معدوJً عن غيره  ونظر النحاة إلى المبني للمجھول باعتباره أص8ً قائًما بذاته من غير أنْ       

ٌر عن صيغة المبني للفاعل وفرٌع عليه ، بدليل أنE إنE   (( : ، فقال قومٌ  Eزًما للفعل  ه ُمَغيJ ا كان Eالفاعل لم

ه كjالجزء يكون فع8ً أصS ، ً8نE  ، والمفعول غير Jزم كان أص8ً للمفعول وأوJًً◌ له ، ويلزم منه أنْ 

 )) ه غير ُمغيEر ، بل ھو أصٌل مستقل Jزم اSفعjال ، مjا لjم ُيjبَن للفاعjل أص8jً إنE :  وقال آخرون. منه 

jالم إنE : والذين قالوا  )7(. Eفعال التي وردت عن العرب مبنيSة بني للمجھول أصٌل استدلوا على ذلك با

                                                             

 .268 / 2: المحتسب ) 1(

 . 508 / 13 : )ھ1205ت (تاج العروس للزبيدي :  ينظر) 2(

  . 268/ 2: المحتسب : ينظر ) 3(

 .1/62: شرح الرضي على الكافية: ينظر) 4(

 .3/116 : المقتضب: ينظر )5(

 . 99:  في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر) 6(

  .1/617) : ھ663(جمعة الموصلي شرح ألفية ابن معطي ، عبد العزيز بن ) 1(
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، ُبِھَت الرجُل :  حظE للفاعل فيھا كقولھمأفعال مصوغًة للمفعول مخصوصًة به ، J ووجود. للمجھول 

َف جلjس زيjٌد ، وَظjرُ :  مصjوغًة للفاعjل J حjظE فيھjا للمفعjول ، كقjولھم أفعالووُنفَِست المرأةُ ولًدا ، 

 . )1( . عندھمعمرو ، فدلE ھذا على أنE باب المفعول الذي لم ُيَسمE فاعله أصٌل قائٌم بنفسه 

       Eإتحاف الفاضل بالفعل ( جاء في كتاب . المبني للمجھول ليس أص8ً قائًما بذاته  وقالت طائفة إن

صjيغة المبنjي للمفعjول مغيjرة عjن صjيغة المبنjي للفاعjل فھjذه  الصjحيح أنE (( :  )المبني لغير الفاعjل

ة تبعjا للكjوفيين والمبjرد وابjن الطjراوة ونسjبه لسjيبويه زعمjوا أن ك8j لتلك خ8فا لظاھر اSلفيE  أصلٌ 

منھما أصل برأسه قالوا Sنه جاءت أفعال م8زمjة للبنjاء للمفعjول كزھjي وزكjم وحjم وجjن فلjو كjان 

J يوجد إJ حيث يوجد اSصل وأجيب بأن العرب قد تستغني بالفرع  للزم أنْ فرعا عن المبني للفاعل 

   )2(. )) ...عن اSصل 

        ::::املبني للمجهول يف اللغات األخرى املبني للمجهول يف اللغات األخرى املبني للمجهول يف اللغات األخرى املبني للمجهول يف اللغات األخرى 

فjي اللغjات ولjيس وقًفjا علjى لغjة   universals)الظواھر العالمية(يعد المبني للمجھول من           

دون أخjرى ، ولكjن اللغjات تختلjjف فيمjا بينھjا حjjين صjياغة جملjة مبنيjة للمجھjjول مjن أخjرى مبنيjjة 

 )مكارثي(للمعلوم ، لذلك اھتم بعض اللغويين بمقارنة تلك الصياغة في اللغات المختلفة ، ومن أولئك 

McCarthy 3(. الذي توقف عند بعض الجمل وناقشھا(   

ده تشومسكي باللغات        Eونحن لسنا في صدد مناقشة المبني للمجھول صرفّيًا ، ھذا البحث الذي حد

فjي ھjذا مjا نلتفjت وإنE  )4(التي تبنى فيھا اSفعال ال8زمة إلى المجھول كالعربية واSلمانيjة والعبريjة ، 

فالفاعjل  Replacement) اUِح8jل(البحث إلى الجانب النحوّي للمبني للمجھjول ، فنجjده يتمثjل فjي 

د النحاة ما يصلح Sنْ  Eه  يحذف ، وُيقام غيره نائًبا عنه ، وقد حدEيكون نائًبا عن الفاعل ويحل محل.  

                                                             

  .53: محمود سليمان ياقوت . المبني للمجھول في الدرس النحوّي ، د:  ينظر )2(

  .2: إبراھيم شمس الدين : تحقيق ،  إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ، محمد علي بن ع8ن الصديقي) 3(

  . 92-65: محمود سليمان ياقوت . المبني للمجھول في الدرس النحوّي ، د: ينظر )4(

Lectures of the theory of syntax: p.p125 , 126. &  A Comprehensive Grammar of the (5)     

 English Language 1986 . Quirk , R. etal Leech , G . Svartvik , J . London: Longman : 284. 

& Communicative Grammar of English . Leech , & Sbartvik , G . 1990 . London: 

Longman : 284.  
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للمجھjول فjي اللغjات الحّيjة  وجjود المبنjي υ ُينكر الjدكتور مھjدي المخزومjيّ  ومن الغريب أنْ       

  )1(.نَكر ت وفة ، وھذه الظاھرة أشھر من أنْ المعر

  

           Eومم Eو أنjاة ، وھjى  ا يتصل بالجانب النحوّي الحكم الذي أصدره النحjحب علjل تنسjام الفاعjأحك

  . ه J يمكن اJستغناء عنهإنE  النائب عن الفاعل ، لذلك يصبح عمدة ، أيْ 

  

  ل يف التوجيه النحوي عند ابن جنيوللمجهو البناء للمعلوم 

         Eة ثم Eاذjراءات الشjي القjوم فjة للمعلjھورة وردت مبنيjراءات المشjي القjول فjة أفعال مبنية للمجھ

6َ
�ِـ�N ��<ـ���  gََـ)�    ( :الذي جاء مبنّيًا للمجھjول فjي قولjه تعjالى ) تَ ھُ بَ (منھا الفعل Q   �(َـgَ  ـ���>�� �Nِـ�
6َQ   �(َـgَ  ـ���>�� �Nِـ�
6َQ   �(َـgَ  ـ���>�� �Nِـ�
6َQ( )رةjورة البقj2:  س / 


�b$t �ْ�?�[ْ-�ـ3َ ����$1 %
�b$t �ْ�?�[ْ-�ـ3َ ����$1 %
�b$t �ْ�?�[ْ-�ـ3َ ����$1 %
�b$t �ْ�?�[ْ-�ـ3َ  ﴿: في قوله تعالى ) ُيؤتَ ( ، والفعل  )2(لقراءة الشاذة مبنّيًا للمعلوم وجاء في ا) 258% $1���� ﴾

في قوله ) ُزي[نَ (، والفعل  )3( ، وجاء في القراءة الشاذة مبنيا للمعلوم أيًضا) 269/ 2:  سورة البقرة (

5
�b��,���v�� dL ﴿: تعالى  'ِ!�O4�� �1.%ُ9�b��,���v�� dL
5 'ِ!�O4�� �1.%ُ9�b��,���v�� dL
5 'ِ!�O4�� �1.%ُ9�b��,���v�� dL
5 'ِ!�O4�� �1.%ُ9  ﴾)رانjد ورد ) 14/ 3:  سورة آل عمjراءة ، وقjي قjول فjا للمجھj مبنّيً

ھھا جميعھا بحذف الفاعل ) 4(مجاھد  Eوقد وج ،.  

لم يكن ابن جني بدًعا من غيره من علماء العربية عندما عالج موضوع المبنjي للمجھjول فjي و       

إلى البنjاء للمجھjول فjي القjراءات النحو والدJلة ، ويمكن تلخيص نظرته  ه بينبربط كتابه المحتسب

  :القرآنية التي وجھھا في كتابه المحتسب على وفق اOتي 

        ::::شدة العناية باملفعول واالهتمام بهشدة العناية باملفعول واالهتمام بهشدة العناية باملفعول واالهتمام بهشدة العناية باملفعول واالهتمام به ....�

                                                             

  .180:  مھدي المخزوميّ . قضايا نحوية ، د:  ينظر )1(

  . 135-134/ 1: المحتسب : ينظر ) 2(

  . 143/ 1: المصدر نفسه  : ينظر ) 3(

  . 155/ 1: المصدر نفسه : ينظر ) 4(
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يكjون  أصjل المفعjول أنْ  وذلjك أنE (( ر أبو الفتح بحقيقjة الموقjع الjذي يكjون عليjه المفعjول ، ذكّ       

  .وھو الموقع اSساس الذي يكون عليه المفعول  )1(. )) ...ًرا، َكَضَرَب َزْيٌد َعمْ   فضلًة وَبعَد الفاعل

   

  َضَرَب   الفعل  . 1

  َزْيدٌ   الفاعل  . 2

  َعْمًرا  المفعول  . 3

  

موا موقعه ، مع إبقاء رتبته   Eة(ثم إذا ازدادت عنايتھم بالمفعول قدj Eالمفعولي ( يjا ھjكم ))... إنjاھم فjعن

موه على الفاعل ،  E2(. ))َضَرَب َعْمًرا َزْيٌد :  فقالواذكر المفعول قد(  

  جاء في موقعه المتقدم  َضَرَب   الفعل  . 1

  تقدم على الفاعل  �َعْمًرا   المفعول  . 2

  خر عن المفعولأت  �َزْيٌد    الفاعل  . 3

  

اِصjبِِه أيًضjا ،   Eل النjموه في اللفظ على الفاعل ، وعلى الفع Eإِذا ...(( وإن ازدادت عنايتھم بالمفعول قدjف

موه على الفعل النEاِصِ◌ِبِ◌ِهِ◌ ، فقالوا E3(.)) ...َعْمًرا َضَرَب َزْيٌد : ازدادت عنايتھم به قد(  

  تقدم على الفعل والفاعل  ��َعْمًرا   المفعول  . 1

  تأخر عن المفعول    �َضَربَ   الفعل  . 2

  تأخر عن المفعول  �َزْيٌد     الفاعل  . 3

      

                                                             

  .65/ 1: المحتسب   )1(

     .، والصفحة نفسھا  المصدر نفسه )2(

      .، والصفحة نفسھا  المصدر نفسه )3(
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        Eي أنjjن جنjjرى ابjjلة  ويjjه فضjjن كونjjع مjjه ارتفjjايتھم بjjول إذا ازدادت عنjjال . المفعjjإنْ  ((: قjjف 

زوا به حّد كونه فضلة ، فقالوا ربS الجملة هعقدوه على أنE تظاھرت العناية به  Eعمرو ضربه :  ، وتجو

بjه عjن صjورة الفضjلة وتحامًيjا  ولم ينصبوه على ظاھر أمره ؛ رغبjةوَنَووهُ   فحذفوا ضميرهزيد ، 

ال على كوِن لنصبه  Eالد Eل ه غير صاحب الجملة ، ثم إنjاغوا الفعjى صjة حتjذه المنزلjھم لم يرَضوا له بھ

jj Eى أنjjوه علjjه ، وبنjjه لjjوٌص بjjه مخصAAَمًراوألغAAًرا أو ُمضAAل ُمظَھAAر الفاعAAالوا  وا ذكjjرو : فقjjِرَب عمjjُض

رح ذكر الفاعل البّتة N1(.))...فاط(  

       Eھتمام بالمفعول بعد ازدياد العناية به ، وخروجه من دائرة الفضلة  وُيفھم من ك8مه أنJمراحل ا

  : ھي ث8ث مراحل) َربN الجملة(يكون ھو  إلى منزلة عليا بأنْ 

 ربّ (إلjى مبتjدأ مرفjوع ) فضjلة(تقديم المفعول مع رفع رتبته مjن مفعjول منصjوب : المرحلة اSولى

  . )عمرو ضربُه زيٌد : ( ود إليه ، نحو قولھم ، مع وجود ضمير يتEصل بالفعل يع) الجملة

ثAم  (( بحjذف الضjمير العائjد إليjه) الّرفjع باJبتjداء(استق8ل المفعول برتبتjه الجديjدة  : المرحلة الثانية

، فحذفوا ضميره وَنَووه ولم ينصبوه على ظاھر  عمرو َضَرَب زيدٌ : زادوه على ھذه الرتبة ، فقالوا 

ال على  كون غيره صاحب  ]أي الضمير [أمره ؛ رغبة به عن صورة الفضلة ، وتحامًيا لنصبه  الد=

  )2( .))   الجملة

وا ذكر الفاعل ُمظَھAًرا وألغ على انه مخصوص به ، ((صياغة الفعل ببنائه للمفعول  :المرحلة الثالثة 

رح ذكر الفاعل البتة : فقالواأو ُمضَمًرا ،  Sل  )3(.))ُضِرَب عمٌرو ، فاطjن مراحjا مjة العليjوھي المرحل

وھذا التحول في الصjيغة الصjرفية مjن البنjاء ). رب= الجملة (اJھتمام بالفضلة لتكون على حّد تعبيره

  . للمعلوم إلى البناء للمجھول يلقي بظ8له على دJلة الجملة وتركيبھا مًعا 

Jت التي رصدھا ابن جني بالجدولين اOتيين       Nويمكن التعبير عن ھذه التحو:  

  

��������	
���א�ل�א�������
�����ول����� �

                                                             

  .65/ 1:  المحتسب )1(

  .، والصفحة نفسھا  المصدر نفسه )2(

  .65/ 1:  المحتسب )3(
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  َضَرَب َزْيٌد َعْمًرا  أن يأتي المفعول بعد الفعل والفاعل  :المرحلة اSولى  .1

  زيٌد  �َضَرَب عمًرا   تقديم المفعول على الفاعل دون الفعل:    المرحلة الثانية  .2

  َضَرَب َزْيدٌ  ��َعْمًرا   تقديم المفعول على الفعل والفاعل:    المرحلة الثالثة  .3

  

  

 قد تقدم) وھو المفعول(تعني أن المذكور قبلھا  )زيدٌ  �َضَرَب عمًرا (في جملة ) �(وإشارة السھم 

 )��(ا إشارة السھمين أمE . الفعل الناصبه ه تقدم على الفاعل فقط ولم يتقدم على أنE :  رتبة واحدة ، أيْ 

 Eقد تقدم رتبتين ، أيْ ) المفعول(المذكور قبلھا فتعني أن  : Eه تقدم على فاعله ، وعلى الفعل الناصبه ، أن

أولى من صور  مع بقاء رتبته فضلة كما ھي ، وھذا اJرتقاء في الموقع مع ثبات الرتبة يعد صورةً 

 Eغ ذلك في العربية استثناًء من غيرھا ھو كونھا اھتمام العرب بالمفعول ، وعنايتھم به ، والذي سو

على رتبتھا ضمن التركيب التي  ة ؛ والحركة اUعرابية فيھا تمثل ھوية الكلمة ، التي تنمN بَ لغة معرَ 

  .جاءت فيه 

  

  

  

  

  

�����א�ل�א�������
�����ول�
�د����وز��و����� �

المرحلjjjjjة  

  اSولى

، ) عمدة(إلى مبتدأ مرفوع)فضلة(تقديم المفعول مع رفع رتبته من مفعول منصوب

فإن تظاھرت العناية به عقدوه على أنه  ((. مع وجود ضمير يتصل بالفعل يعود إليه

عمرو ضربه زيد ، فجاءوا به :  ربN الجملة ، وتجاوزوا به حّد كونه فضلة ، فقالوا

  .))  ونه فضلةمجيًئا ينافي ك

  عمٌرو َضَرَبُه َزْيدٌ 



 
 

��6 

المرحلjjjjjة 

  الثانية

ثjjم ... (( بحjjذف الضjjمير العائjjد إليjjه) الّرفjjع باJبتjjداء(اسjjتق8ل المفعjjول برتبتjjه الجديjjدة 

عمرو َضَرَب زيد ، فحذفوا ضميره وَنَووه ولم ينصبوه : زادوه على ھذه الرتبة ، فقالوا 

ال  -الضjمير أي –الفضلة ، وتحامًيا لنصjبه على ظاھر أمره ؛ رغبًة به عن صورة  Eدjال

  . ))على  كون غيره صاحب الجملة 

  َعمٌرو َضَرَب َزْيدٌ 

المرحلjjjjjة 

  :الثالثة

على انه مخصوص بjه ، وألَغjوا ذكjر الفاعjل ُمظَھjًرا أو  ((صياغة الفعل ببنائه للمفعول 

رح ذكر الفاعل البتة :  ُمضَمًرا ، فقالوا Nُضِرَب عمٌرو فاط ((.  

  ُضِرَب عمٌرو

        

والتأمNل في الجدول المذكور في أعلى ، والذي مثلنا به رؤية أبي الفتح لمراحل اھتمام العرب       

المفعول  يدلنا على أنE ) ربE الجملة(إلى منزلة تجعله ) الفضلة( رتبةبالمفعول ، بعد رفعھم إياه من 

لبس ثياًبا تدل على استق8له أُ الذي خلعوا عنه ثياب المفعولية التي توحي بتبعيته للفعل والفاعل ، 

 Eًما في موقعه ، مرفوعًة رتبُتُه غير أن Eھناك ضميًرا  الجزئي عن الفعل والفاعل ، فھو مع كونه مقد

غيره صاحب الجملة ، وإذا ما  تدلN على أنE ) َضَرَبهُ (في الخبر يدل على رتبته اSولى ؛ فالھاء في 

المذكور بعده قد يساويه في  يخبرنا أنE  جاء العربي بمفعوٍل في مثل ھذا التركيب ، فھو يريد أنْ 

، فھي جملة ) َعمٌرو َضَرَب َزْيدٌ (م بالمفعولا الجملة في المرحلة الثانية من مراحل اJھتماأمE . الرتبة 

موھمة نوًعا ما ، وJ نجدھا شائعة في اSسلوب العربي ، وقد وضع النحاة شروًطا ث8ثة لحذف 

المفعول  ؛ SنE  )1(يكون العائد ضميًرا منصوًبا J ضميًرا مرفوًعا وJ مجروًرا  أنْ :  العائد منھا

َمَثًال ما (:  )2(قراءة رؤبة ھذا ما عبر عنه أبو الفتح لدى توجيھهعندھم كالفضلة والمستغنى عنه ، و

 J يستحي أنْ :  بمنزلة الذي ، أيْ  موصولٌ  ھا ھنا اسمٌ ) ما( ذلك أنE  هُ وجْ  ((: قال .  بالرفع) )3( بـَُعوَضةٌ 

وحذف الضمير ھنا ... الذي ھو بعوضة مث8 ، فحذف العائد على الموصول ، وھو مبتدأ  يضربَ 

 EنS فجملة . ) 4( )) كلمتهُ : ، أي  ضربت الذي كلمتَ : ه ليس فضلة كالھاء في نحو قولك ضعيف ؛

                                                             

  . 119/  3المجلد الثاني ، : شرح المفصل : ينظر ) 1(

. الجحاف ، واسم العجاج عبد _ من أھل البصرة يروي عن أبيه عن أبي ھريرة رؤبة بن العجاج ، كنيته أبو ) 1(

  .6/162) : ھ748(، وسير أع8م النب8ء للذھبي  6/309) : ھ354(الثقات ، Jبن حبان. ھ 145يقال إنه توفي سنة 

�, LWَ	Nَm��7�� 4ً ﴿: قوله تعالى ) 2(�,ًNَm��7�� 4	, LWَ��,ًNَm��7�� 4	, LWَ��,ًNَm��7�� 4	, LWَ�  .26/  2:  البقرةسورة ) . بعوضة(بتنوين النصب في  ﴾    ,�

  . 64/  1: المحتسب ) 3(
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ن ضعيفة التركيب ، وغير شائعة في اSسلوب العربي ، ويمك -والحال ھذه  –) َعمٌرو َضَرَب َزْيدٌ (

  ) .المثال التعليمي: (أن نطلق عليھا مصطلح 

       Eأم Eاه للمفعول ، وطرحھم ذكر ا غاية اھتمام العرب بالمفعول وعنايتھم به فتتجلى في بنائھم إي

  .الفاعل البتة ، وھو ما تمثله المرحلة الثالثة التي ذكرناھا ، وھي المرحلة العليا من اJھتمام 

ة العناية بالمفعول بصفته  ومحور توجيه ابن جني      Eلبناء الفعل للمجھول ھنا يدور ھنا حول شد

ة عنايتھم بالفضلة حتى أَلَغوا حديث الفاعل معھا ، وبنوا الفعل ) 1(هفإذا ثبت بھذا كل ((:  قال.  فضلة Eقو


 ��F!-$Kَk  4ُ< ﴿: ُضِرَب زيٌد ، َحُسَن قولُه تعالى: لمفعوله ، فقالوا w�;Y ��x4
D��>4ُ  �F!-$Kَk� 
w�;Y ��x4
D��>4ُ  �F!-$Kَk� 
w�;Y ��x4
D��>4ُ  �F!-$Kَk� 
w�;Y ��x4
D��!�!�!�!�﴾  ُهEا كان الغرض فيه أن E؛ فلم

اھا بقراءة من قرأن بأنE _ سبحانه ھو الذي علقد عرفھا وَعلَِمھا ، وآنس أيًضا عْلُم المخاطبي Eَمُه إي : ﴿

!��>4ُ  �F!�-$Kَ`ْ�� �w�;َY ��>4�D��!��>4ُ  �F!�-$Kَ`ْ�� �w�;َY ��>4�D��!��>4ُ  �F!�-$Kَ`ْ�� �w�;َY ��>4�D��!��>4ُ  �F!�-$Kَ`ْ�� �w�;َY ��>4�D��﴾ ] 2( ))]...31 / 2:  سورة البقرة(.  

وفائدة البناء للمجھول غالًبا ھي تغييب الفاعل إلى ھامش الشعور لغرض ب8غي ھو فسح        

اJھتمام بالمفعول ، وھناك فائدة أخرى تكمن في تعميم الفاعل ؛ فالبناء للمجھول يوصد باب الّدJلة 

ة من اOيات القطعية ، ويفتح باب الّدJلة اJحتمالية على مصراعيه لُيتيح للُمتلقي الوقوف عند جمل

  .صد إلى إبھامه قصًدا ـُ ، متأّم8ً في كنه الفاعل الذي قالكريمة 

  :التحويل يف اإلسناد  .2

تؤدي القراءات القرآنية إلى التحويل في الخطاب مع المبني للمجھول بحيث يصبح للحاضرين ،       

ِ�<!  ﴿ : أو للغائبين ، ومن ذلك قراءة ابن ُجْنُدب [�C$i
% Sْ���� !>�ِ [�C$i
% Sْ���� !>�ِ [�C$i
% Sْ���� !>�ِ [�C$i
% Sْ����
�,ُgَ]�ْ�
�,ُgَ]�ْ�
�,ُgَ]�ْ�
�,ُgَ]�ْ� )3(﴾  فالتحويل  ]17: سورة سـبأ [رفًعا

                                                             

زيًدا ( إلى مراحل اJھتمام بالمفعول السابق ذكرھا بدليل قوله في جملة  ))فإذا ثبت بھذا كله  ((: يشير بقوله ) 4(

وذلك أنه إذا نصب على ما ذكرت فإنه J يعدم دليل العناية به ، وJسيما والفعل الناصب له J يظھر ...  (() : ضربته

.  ))... فإذا ثبت بھذا كله . ، وكذلك يقول الكوفيون  صبها مع تفسيره فصار كأن ھذا الفعل الظاھر ھو الذي نأبدً 

  )1/66:المحتسب (

  .1/66: المحتسب  )5(

�ْ� 4��A�ُvَM    ﴿ :قوله تعالى   )1(�ِ) ��ِ4��ُ� ْF���2�A�ُvَM�ْ� 4��ِ) ��ِ4��ُ� ْF���2�A�ُvَM�ْ� 4��ِ) ��ِ4��ُ� ْF���2�A�ُvَM�ْ� 4��ِ) ��ِ4��ُ� ْF���2﴾  17 / 34 :سورة سـبأ ( .بالبناء للمعلوم( .  
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، التي عليھا  )ُيْجَزى(إلى صيغة الغائب  )نَُجاِزي( ھنا من صيغة المتكلم التي عليھا القراءة المشھورة

 (( :  قال. تح بين جزى وجازى ف، وقد فرق فيھا أبو ال ، وھي قراءة العامة )ُيَجاَزى(ھذه القراءة ، و

ورويناه أيًضا عن شيخنا أبي علّي ، قال كان أبو إسحاق , محمد بن علي المراغّي ثنا أبو بكر حد

��Sْ ﴿:  واستدل على ذلك بقراءة العامة. جزيت الرجل في الخير ، وجازيته في الشّر :  يقول�� ْS���� ْS���� ْS����

[َ9!�i
%[َ9!�i
%[َ9!�i
%[َ9!�i
%)1( ��,ُgَ]�ْ� !>�ِ��,ُgَ]�ْ� !>�ِ��,ُgَ]�ْ� !>�ِ��,ُgَ]�ْ� !>�ِ ﴾  ... Eا قراءة ابن ُجْنُدبفأم : ﴿  !>�ِ [�C$i
% Sْ���� !>�ِ [�C$i
% Sْ���� !>�ِ [�C$i
% Sْ���� !>�ِ [�C$i
% Sْ����
�,ُgَ]�ْ�
�,ُgَ]�ْ�
�,ُgَ]�ْ�
�,ُgَ]�ْ� ﴾  Eكان الجزاء في  ه إذافوجھه أن

 Eل ، وليس جزاًء ، وإن Nوتتفق  )2(. ))...ما الجزاُء في تعادل العمل والثواب عنهالحسنة عشًرا فذلك تفض

ھذه القراءة ومثي8تھا مع كثرة ما أتى في القرآن الكريم من المجازاة على ما لم ُيَسمE فاعله ، ومن 


 ���w$,�Iْ�� �w$,�Iْ�� �w$,�Iْ�� �w$,�Iْ��ٍyْgَ/ qSُ  [�C$iُBٍyْgَ/ qSُ  [�C$iُBٍyْgَ/ qSُ  [�C$iُBٍyْgَ/ qSُ  [�C$iُB )3(﴾ ﴿ [�C$iُB R3�-$��/ $1  ﴿ : ذلكV��$O�D R��5َ �̀� !����[�C$iُB R3�-$��/ $1�� 
V��$O�D R��5َ �̀� !����[�C$iُB R3�-$��/ $1�� 
V��$O�D R��5َ �̀� !����[�C$iُB R3�-$��/ $1�� 
V��$O�D R��5َ �̀� !���� )4(﴾ ﴿ !��َ4ْ*�� !>�ِ [�C$i
% mَQ �3َz.I�c�!ِ" �F!�8 $1����!��َ4ْ*�� !>�ِ [�C$i
% mَQ �3َz.I�c�!ِ" �F!�8 $1����!��َ4ْ*�� !>�ِ [�C$i
% mَQ �3َz.I�c�!ِ" �F!�8 $1����!��َ4ْ*�� !>�ِ [�C$i
% mَQ �3َz.I�c�!ِ" �F!�8 $1���� )5(﴾ 

﴿�#�ُ��.�7�" ��ُ�4َ: 4�, 4��ِ) �34َ�/�	��� ��ُ��.�S ��"�'��� ������" Wَa �Nَ�/�	��4ِ� �$4�; ��,�#�ُ��.�7�" ��ُ�4َ: 4�, 4��ِ) �34َ�/�	��� ��ُ��.�S ��"�'��� ������" Wَa �Nَ�/�	��4ِ� �$4�; ��,�#�ُ��.�7�" ��ُ�4َ: 4�, 4��ِ) �34َ�/�	��� ��ُ��.�S ��"�'��� ������" Wَa �Nَ�/�	��4ِ� �$4�; ��,�#�ُ��.�7�" ��ُ�4َ: 4�, 4��ِ) �34َ�/�	��� ��ُ��.�S ��"�'��� ������" Wَa �Nَ�/�	��4ِ� �$4�; ��,    )6(﴾ ﴿  4�!َ�ْ��, 4��ِ) ������" Wَa ًNَ�/��> َF�.�S ���, 4�!َ�ْ��, 4��ِ) ������" Wَa ًNَ�/��> َF�.�S ���, 4�!َ�ْ��, 4��ِ) ������" Wَa ًNَ�/��> َF�.�S ���, 4�!َ�ْ��, 4��ِ) ������" Wَa ًNَ�/��> َF�.�S ���,)7(﴾ .  

  : التقدير يف اإلعراب .3

                                                             

راءة الباقين قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر وأبي جعفر ، وق للمفعول ُيَجاَزى بالبناء  )2(

  .221، 220: كما في اUتحاف  بالنون وكسر الزاي 

  . 129/  22: تفسير اOلوسي : ، وينظر 189-188/ 2: المحتسب  )3(

  . 17/  40: سورة غافر ) 3(

  . 19/  92: سورة الليل ) 4(

  . 160/ 6: اSنعام سورة ) 5(

  . 84/  28: سورة القصص ) 6(

  .  40/  40: سورة غافر  ) 7(
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تؤدي القراءة بالمبني للمجھول إلى التقدير في اUعراب ، وھذا ما ُيستشفN مjن توجيjه ابjن جنjي      

البjاء ھنjا فjي (( :  قjال. ، برفjع التjاء ونصjب البjاء ) )1( تـُْنَبـتُ : (  لقراءة الزھjري والحسjن واSعjرج

خرج بثيابه أي وثيابه عليjه ، وسjار اSميjر فjي :  تنبت وفيھا دھنھا ، فھو كقولك:  معنى الحال ، أيْ 

خرج Jبًسjا ثيابjه ، وسjار مستصjحًبا غلمانjه ، وكjذلك قjول :  ه قالوغلمانه معه ، وكأنE  غلمانه ، أَيْ 

  : الھذليّ 

  )2( ُرعُ َيْت ُبُروَد بني َتِزيَد اSَذسِ كأنما        كد[ الظَباِت ْرَن في حَ يعث                

بjات :  أيْ  Nَبات ، أو مجروحات في حد[ الظ Nن . يعثرن كأبياٍت في حد[ الظjمعّي مjصSده اjا أنشjه مjومثل

   : قوله

ةٍ                   E3(َل بالِمْرَودِ كاستناِن الَخـُرو         ف َقْد قَطَع الَحب َوُمْسَتن(  

ــ�� �4ِ�ــ ��ِ�: (ُمتEص8jjً بjjه ِمjjْرَوُدهُ ، فكjjذلك قولjjُهُ :  قطjjع الحبjjل وِمjjْرَوده فيjjه ، أي:  أيْ  �1�+ُY�ِ�� ــ ــ�� �4ِ� �1�+ُY�ِ�� ــ ــ�� �4ِ� �1�+ُY�ِ�� ــ ــ�� �4ِ� �1�+ُY ( ُت : ، أيjjُتْنَب

تـُْنِبـُت : ( َتْنُبُت على ھذه الحjال ، وكjذلك أيًضjا َمjن قjرأ:  ، أي) تـَْنُبتُ : ( ودھنھا فيھا ، وكذلك َمن قرأ

ْهنِ  4( .))  ُتْنبُِت ما تنبته ودھنھا فيھا:  قد حذف مفعولھا ، أي) بِالد(  

ونجد التوجيه النحوي بالتقدير في اUعراب عند تحويل الفعل من المبني للمجھول إلى المبني           

َأَفال يـَْنظُُروَن  ()Α( للمعلوم مع تحويل تاء التأنيث إلى تاء الفاعل ، ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب

ِبِل َكْيفَ  ، بفتح ))5(َخَلْقُت َوِإَلى السَماِء َكْيَف رَفـَْعُت َوإَِلى اْلِجَباِل َكْيَف َنَصْبُت َوِإَلى اْألَْرِض َكْيَف َسَطْحتُ  ِإَلى اْألِ

                                                             

  . )20/  23: سورة المؤمنون . (بفتح التاء وضم الباء ﴾     Y���1�+َY���1�+َY���1�+َYَ+����1    ﴿قوله تعالى) 5(

  . 1/269) : ھ1093(، وخزانة اSدب للبغدادي 2/95: لسان العرب : ينظر . البيت Sبي ذؤيب الھذلي ) 2(

  . 2/95: ، ولسان العرب  4/1348: صحاح الجوھري : ينظر . لرجل من بني الحارث  البيت) 3(

  . 89 - 88/  2: المحتسب ) 4(

��&َ�� ِ)�2�� jَ��	ِ)�2 ���7�a�A ����َ: �$4�.�ْ� jَ����5�n�> ����َ: ِz�AَG �2(ِ�َ ﴿: قوله تعالى ) 5(�K ����َ: Fِِ��G�ْ� jَ�ِ) �#2�
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  ) .20،  19،  18،  17/  88: سورة الغاشية ) .( ُخلقْت ، وُرفعْت ، وُسطحْت ، وُنصَبتْ (للمجھول في اSفعال 
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كيف :  المفعول ھنا محذوف لدJلة المعنى عليه ، أي(( :  قال. أوائل ھذه الحروف كلھا ، وضم التاء 

ھا ؟ وقد تقدم الحديث على ُحسن حذف المفعول به ، وأنE ذلك تھا ، ورفعتھا ، ونصبتھا ، وسطحتخلق

         )1( .)) أقوى دليل على قوة عربية الناطق به 

ھا ، وأقرب إلى قواعد اللغة ؛ SنE  القراءة المشھورة بالبناء للمجھول أقوى معنىً  شك في أنJ Eو      

  . للمعلوم في اOيات المتقدماتJ إضمار فيھا على عكس القراءة المروية بالبناء 

    :إلعالم بوقوع احلدث وليس بالفاعلإلعالم بوقوع احلدث وليس بالفاعلإلعالم بوقوع احلدث وليس بالفاعلإلعالم بوقوع احلدث وليس بالفاعلاااا ....4444

ق بتعيينjه ، وأشjار النحjاة إلjى م J يتعلjّمjراد المjتكل ؛ SنE ) اUبھjام(وء ل حذف الفاعل في ضعلE يُ      

مjا اOيات الكريمة المتصلة بھذا اUبھام ، فالفاعل ليس ھو المحjور فjي التعبيjر القرآنjي ، وإنE  قسم من

اOيjات قسjم مjن وأشjار النحjاة إلjى . ھو الحjدث ، فjالعبرة فjي بيjان الحكjم ، ولjيس فjي بيjان الفاعjل 

�6��ُ
�Yُ�� ﴿:  قال تعالى. المتصلة بھذا اUبھام � �#ِ�َa��ُY�
�6��ُ� �#ِ�َa��ُY�
�6��ُ� �#ِ�َa��ُY�
�6��ُ� �#ِ�َa )2(﴾﴿ ��ُ��/��� �َfِ)�2��ُ��/��� �َfِ)�2��ُ��/��� �َfِ)�2��ُ��/��� �َfِ)�2 )3(﴾﴿�,
?�cَgَB $�ُ]َ� َSI�J �َ^ِ�,
?�cَgَB $�ُ]َ� َSI�J �َ^ِ�,
?�cَgَB $�ُ]َ� َSI�J �َ^ِ�,
?�cَgَB $�ُ]َ� َSI�J �َ^ِ، والشاھد   ﴾)4(

 Eيات الث8ث أنOفي ا  EنS ، بة  الجمل فيھا مبنية للمجھولjة منصjھميSل اjة ؛ بjذي أھميjالفاعل ليس ب

  )5(.في الحدث 

  

        Eإسناد الفعل إلى المفعول لم يكن لجھل المتكلم بالفاعل  ومن توجيھه القراءة بالمبني للمفعول أن

قال في توجيھه . ، ولكن قد ُيسند إلى المفعول ، وُيطرح ذكر الفاعل ، لغرض اUع8م بوقوع الحدث 

�َ "��P�5!�cِِ�$: (  قراءة ابن مسعود�Cُ/ �َ^ِhَQ$�ِ��P�5!�cِ" َ��Cُ/ �َ^ِhَQ$�ِ��P�5!�cِ" َ��Cُ/ �َ^ِhَQ$�ِ��P�5!�cِ" َ��Cُ/ �َ^ِhَQ )6(( ))...  ُلوھذا ما يد Eو  ك على أنjول نحjى المفعjل إلjناد الفعjإس

ة ، ولكن قد ُيسند إلى المفعjول ، وُيطjرح ذكjر لمتكلم بالفاعل َمن ھو ؟ ألبتُضِرَب زيٌد لم يكن لجھل ا
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 EنS الفاعل  Eغرض معه في إبانة الفاعل من ھو ؟ الغرض إن Jع8م بوقوع الضرب بزيد ، وUما ھو ا

  )1(.)) فاعرفه 

  

يjأتي للعنايjة بالحjدث نفسjه ، ولjيس بمjن قjام بالحjدث ،  الjذي لبناء للمجھوللومثل ھذا التوجيه       

�ُ �����O���i (:  ه قراءة ابن مسعود والحسن واSعمشوجّ !َU
% �w$,�%���O���i�� ُ�!َU
% �w$,�%���O���i�� ُ�!َU
% �w$,�%���O���i�� ُ�!َU
% �w$,�% )2(( ؛ إذ رأى أّن العناية انصرفت إلى ذكر

ُضِرب زيٌد ونحَوهُ لم ُيترك ذكر الفاعل للجھل به ، بل :  ھذا يُدلN على أّن قولنا(( :  قال. وقوع الفعل 

 ﴿:  Sَن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بزيد ، ُعرف الفاعل بjه ، أو ُجھjل ؛ لقjراءة الجماعjة

ُ�,ُUَ/ �w$,�%ُ�,ُUَ/ �w$,�%ُ�,ُUَ/ �w$,�%ُ�,ُUَ/ �w$,�%﴾  (()3( .  حٍد أْن يفعله غيرهS فمن يقول لجھنم القول المذكور معروف للسامع ، ففعله ھذا ليس

.  
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  الفصل الرابع
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التوجيه النحوي للظواهر 
  الطارئة على الرتكيب

  
  

  

  

  :مدخــل       

 ا من توجيھاته النحوية على أسس نحوية تخص التركيب نفسه من غيjر أنE أسس ابن جني  جانبً       

jjلjjذين بيE لتكjjون فيھjjا صjjلة مباشjjرة بعلمjjي الصjjوت والصjjرف ا Eا أنjjى نjjة علjjه النحويjjى توجيھاتjjد بنjjه ق

علjى تقصjي المظjاھر الطارئjة علjى  ھذا الفصjل مjن البحjثاقتصر أسسھما في فصلين سابقين ؛ لذا 

بدراسة ھذه المظاھر التي ، فاستقل أبي الفتح بن جني لھا نحويا توجيه التركيب في القراءات الشاذة و

مسائل نحوية وجھھا ابن جني توجيھا يسjتند صل بالصوت ، أو بالصرف اتصاJً مباشًرا ، فھي J تت

يبنjjي توجيھjjه النحjjوي علjjى معطيjjات علَمjjّي الصjjوت  أنْ  لjjى معرفتjjه النحويjjة الواسjjعة مjjن غيjjرإ

بوصفه عالًما في اللغjة بمعناھjا الواسjع J والصرف اللذيِن يشھدان له بإضافاته المھمة في كلq منھما 

  . في نحوھا فقط 



 
 

��� 

ه النحوي المستند إلjى ھجاھات الرئيسة التي سار عليھا أبو الفتح في توجيوقد رصد الباحث اJت      

والعطjف علjى  ، المعنjى الحذف واUضمار ، والحمل علىمعطيات علم النحو ، فوجدھا تتلخص في 

  .المحل 

ـ
َ
ـاحل
َ
ـاحل
َ
ـاحل
َ
ف ــــاحل

ْ
ف ذ
ْ
ف ذ
ْ
ف ذ
ْ
        ذ

الحjذف  ، كر وJ ُيحذف منه شيٌء إJّ بدليل ، وجعل ابن جني اSصل في الك8م عند النحاة الذ       

والحjذف J يكjون إJّ  )1(. والزيادة ، والتقديم والتjأخير ، والحمjل علjى المعنjى مjن شjجاعة العربيjة 

ھjا اJسjتعمال ونظjام اللغjة نفسjه  Nوابط ُيِقرjب ضjه  )2(.بحسjعت فيjد توسjة ، وقjي العربيjر فjو كثيjوھ

jjًعا كبيjjًرا  Nاز.  )3(توسjjيجUذكر ، واjjذف والjjايا الحjjن قضjjديث عjjوالح Uاء واjjرفه علمjjٌر صjjاب أمjjطن

jا الحjjذف الواجjب فھjjو مjن قضjjايا . العربيjة إلjjى علjم المعjjاني  Eو أمjحة  )4(النحjjاة لصjترط النحjjويش ،

أو ، يكjjون فjjي الحjjذف ضjjرر معنjjوي  J ، وأنْ  )5() حjjالي( الحjjذف وجjjود دليjjل مقjjالي ، أو مقjjامي 

التعبير فjي المعيjار النحjوي  ، واSخير يختص بمعرفته النحويون الذين يحكمون على صحة صناعي

علjى المحjذوف أجjازوا ) الحjالي(، أو المقjامي ) اللفظjي(وجjد الjدليل المقjالي  فjإنْ . من عدم صjحته 

وتختلف دJJت الجمل  بحسب اخjت8ف تقjدير المحjذوف الjذي حذفه لدJلة المقال ، أو الحال عليه ، 

لمحذوف قد يكون فع8 فتدلN الجملة حينئٍذ علjى يظھر أثُرهُ اUعرابي على اJسم المذكور ؛ وذلك أنE ا

  . التجدد والحدوث  لذا يميل النحاة إلى الحكم بنصب اJسم بالفعل المضمر 

ا إذا كان المحذوف اسًما فالجملة اسمية بدJلة رفع اJسم المذكور ، وھي تدلN على اJستمرار        Eأم

لمظھjر الطjارئ علjى الجملjة العربيjة فjي كتابjه ھjذا اوقjد كشjف ابjن جنjي عjن م8بسjات . والثبوت 

 qلjة كjا وظيفjمية مبينjسJة اjة الجملjلJة ، ودjة الفعليjة الجملjلJين دjب بjره الثاقjز بفكj Eالمحتسب ، ومي

منھما في التعبير عن المعنى ، وميEز أيًضا بين رتبة محذوف وآخر ؛ فحذف الفضjلة أيسjر عنjده مjن 

إذا كان أحد طرفي اUسناد في الجملة ربEما استوجب حذفjه وجjود أكثjر أنE اJسم : حذف العمدة ، أْي 
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فكان ھذا المعيار الذي يخص الصناعة النحوية واحًدا من المعايير التي اعتمدھا . من قرينة تدل عليه 

علjى ابن جني في توجيه القراءات بالحذف ، وتفصيل توجيھه النحوي الذي نھج فيه ھjذا المjنھج ھjو 

  : النحو اOتي

  
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ::::    احلذف بداللة املقالاحلذف بداللة املقالاحلذف بداللة املقالاحلذف بداللة املقال: : : : أوال

 : حذف املبتدأ .1
  
،  وقjد أو واجًبا بحسب نوع الدJلة عليjه وجد النحاة أن حذف المبتدأ ، أو الخبر يكون جائًزا ،       

،  النحjاةفصلوا القول في أحوال الوجوب وأحوال الجواز ، ولjم يخjرج ابjن جنjي عمjا تعjارف عليjه 

 َوَيْسـأَلوَنَك َعـِن اْلَيتَـاَمى قُـلْ ( : )2(عjن أبيjه )1(حذف المبتدأ في قراءة ابن طاووس المقال بدJلة  وجه وقد

ـرٌ هِ يْ لَ إِ  حْ ْصلِ أَ  ه خبر مبتدأ محذوف ، أي أصjلِح خيٌر مرفوع ، SنE ((  ) : َخْير(فقال في إِعراب ، ) )3(ْم َخيـْ

  ((: ل حذف المبتدأ بدJلة المقال عندما حمله على حذف فاء الشرط ، قال علE و )4( .))  إِليھم  فذلك خير

  )5(: الفاء مع مبتدئِھا في الشرط الصحيح نحو قوله وإذا جاز حذف ھذه 

  َز ظالمُ َعٍل من ينكع العنُعوا الَعنَز ِشربھا           بني ثـُ َعٍل $ َتنكَبنِي ثـُ             

                                                             

عبد _ بن طاووس الثقة ، أبو محمد اليماني سمع عن أبيه وأكثر عنه وعن عكرمة بن خالد المخزومي ، ) 2(

: سير أع8م النب8ء للذھبي . ھ 132مات سنة ... كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنھم خلقا : وجماعة ، وقال معمر 

6  /103 – 104 .  

 ھو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولى بحير بن ريسان من أبناء الفرس كان) 2(

=  = روى عن العبادلة اSربعة وأبي ھريرة وعائشة وزيد بن ثابت. ينزل الجند ، وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقب 

تھذيب التھذيب : ينظر . ، ومئة وبضع عشرة ھ 100، وقيل ھ 106، وقيل ھ 101وآخرين ، واختلف في وفاته بين 

  . 9/  5) : ھ852ت(، ابن حجر 

َ�
�$ o($I�W ﴿ :قوله تعالى ) 1(� o	m$2ِ SُْJ l��!َP�I�ْ� 1ِ�D �Xَ/,�َ`$c�%��o($I�W $�
�َ� o	m$2ِ SُْJ l��!َP�I�ْ� 1ِ�D �Xَ/,�َ`$c�%��o($I�W $�
�َ� o	m$2ِ SُْJ l��!َP�I�ْ� 1ِ�D �Xَ/,�َ`$c�%��o($I�W $�
�َ� o	m$2ِ SُْJ l��!َP�I�ْ� 1ِ�D �Xَ/,�َ`$c�%��  ﴾ 220/ 2 :سورة البقرة () إص8ح(بلفظ المصدر. (  

  . 122/  1: المحتسب ) 2(

ء  ، والنEكع  بنو ثعل نداء ، وھم بنو ثعل بن) 3( فاء مع المنع ، والشاھد فيه حذف ال: عمرو بن الغوث بن طي[

  . 65/  3: سيبويه كتاب ، و) نكع( 1/205: كتب العين : ينظر .  الجواب ضرورة 
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وأحرى ما الك8م بمعنى الشرط J بصريح لفظه ، أجدر كان حذف الفاء ھنا ، وإنE  -فھو ظالم:  أيْ 

وقياسه حذف  وھو مولع بقياس ما يعرض له من مسائل اللغة بعضھا على بعض ، )1(. )) بالجواز 

رٌ ِإْصالٌح َلهُ (المبتدأ على حذف فاء الشرط ؛ Sن الك8م قد تحول في ھذه القراءة من جملة   )ْم َخيـْ

المؤلفة من المبتدأ والخبر ، وھي جملة خبرية بمعنى اUنشاء إلى جملة إنشائية طلبّية بمعنى الشرط 

، واSمر دال على الشرط عند جمھور النحاة ، وقد صرح ھو بذلك في  )حْ ْصلِ أَ (بدJلة فعل اSمر 

وساغت الفاء مع اSمر لمضارعته  ((: قال . بالنصب  ﴾)3�I�/��C��َ3�I�/��C��َ3�I�/��C��َ3�I�/��C��    ��/��C������/��C������/��C������/��C����)2َ�������� ﴿: قراءة عيسى الثقفي 

، والفاء عرضة للحذف في جواب الشرط ، والمبتدأ  )3( ))الشرط ، أJ تراه داJ على الشرط ؟ 

وتتداخل مع القرينة اللفظية للحذف عنده قرينة الصنعة . المحذوف قد وقع موقع الفاء فساغ حذفه 

دأ المحذوف على فاء الشرط لوقوعه موقعھا نحو ما اتضح لنا من النحوية التي أقحمھا بقياسه المبت

  . توجيھه المتقدم 

�'�� ������ "� �"��2    ُF��6ْvَY�2 �J��2��"� �6َY ���Mَ��2��"� �6َY ���Mَ��2��"� �6َY ���Mَ��6َY ���Mَ �"��: (  ومنه توجيه قراءة عيسى الثقفيّ        ��ُF��6ْvَY�2 �J�"� �" ������ ��'���ُF��6ْvَY�2 �J�"� �" ������ ��'���ُF��6ْvَY�2 �J�"� �" ������ ��'���    ٌN�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ:ٌN�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ:ٌN�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ:ٌN�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ: )4( ( ،

تصديُق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وھدًى ورحمٌة أي ولكن ھو ((  : قال. حرف الث8ثة اSبرفع 

والدليل المقالي الذي اشترطه النحاة لصحة الحذف ھنا موجود  )5(.))  ... ، فحذف المبتدأ  وبقي الخبر

الك8م و ؛ ، والمرفوع ھنا خبر J مبتدأ له مرفوع ، وJ بدE له من رافع  موجود ، ففي التعبير اسمٌ 

ستلزم تقدير الطرف اOخر المحذوف لدJلة المذكور عليه ذكر أحدھما ، فاقتضي طرفين ، وقد ھنا ي

 .  

  :حـذف اخلبـر .2
                                                             

  . 122/  1: المحتسب ) 4(

  ) .2/  24:  لنورا سورة(. بالرفع  ﴾����C���� ُ3�I�/��C�� ��/��C���� ُ3�I�/��C�� ��/��C���� ُ3�I�/��C�� ��/��C���� ُ3�I�/��C/��     ﴿ :قوله تعالى ) 5(

  . 100/  2: المحتسب ) 6(

�'�� ������ "� �"�N�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ: َF��6ْvَY�2 �Jً﴿  :قوله تعالى ) 1(�� ��"� �6َY ���Mَ��2ًN�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ: َF��6ْvَY�2 �J�"� �" ������ ��'��� ��"� �6َY ���Mَ��2ًN�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ: َF��6ْvَY�2 �J�"� �" ������ ��'��� ��"� �6َY ���Mَ��2ًN�.���A�2 L� ���2 �$���T �Fُ: َF��6ْvَY�2 �J�"� �" ������ ��'��� ��"� �6َY ���Mَ��2﴾  111/  12 : سورة يوسف (بنصب الث8ثة(. 

  . 350/ 1:  المحتسب )2(



 
 

��7 

يكون في الك8م مبتدأ J خبر له ، ومنه ما وجه  من الحذف الذي يندرج في الدليل المقالي ، أنْ       

رفًعا قراءة ) )2( ِه َواْألَْرَحامُ الِذي َتَساَءُلوَن بِ (:  )1() ھ213ت( عبد الرحمن عبد _ بن يزيدأبي به قراءة 

ا يجب أن : يكون رفعه على اJبتداء وخبره محذوف ، أي  ينبغي أنْ  (( : قال . ثالثة  Eرحاُم ممSوا

، وھذا الدليل عند النحاة يكفي لصحة الحذف ؛ لذا فتوجيه ابن  )3()) تحتاطوا Sنفسكم فيه  تتEقوه ، وأنْ 

؛ لوجود دليل في جني بتقدير خبر محذوف جاء موافًقا لمذاھب النحاة في شروط الحذف وأدلEته 

  ) .واتقوا _: (المقال عليه ، وھو قوله 

وجھھا بالرفع باJبتداء والخبر محjذوف . ))4( َوَأْرُجُلُكم( : ن الحسن ومن ذلك ما رواه عمرو ع       

مه من قوله سبحانه  Eعليه ما تقد Eـ4ُ,�   ﴿: ، دل�cْn!َQ �+mـ�{�� lَ�ِ $�ُP$-ُJ �َ^ِlَ�ِ ��}�ـ�cْn!َQ �+mـ4ُ,�   $�ُP$-ُJ �َ^ِlَ�ِ ��}�ـ�cْn!َQ �+mـ4ُ,�   $�ُP$-ُJ �َ^ِlَ�ِ ��}�ـ�cْn!َQ �+mـ4ُ,�   $�ُP$-ُJ �َ^ِ  $�ُ]��8
ـ,
� $�ُ]��8
ـ,
� $�ُ]��8
ـ,
� $�ُ]��8
ـ,
وأَْرُجلُكjْم واجjٌب : ، أَي ﴾  �

، وقjد تjابع فjي ھjذا التوجيjه ابjن  )5(ذلjك  كغيرھjا ، ونحjو غسلھا ، أو مغسjولة ھا ، أو مفروضٌ غسل

  )7(. )6(خالويه 

                                                             

  . 49مرت ترجمته في الفصل الثاني ، ص ) 1(

�'��  ﴿ :قوله تعالى ) 4(�� ��'��� ��'��� ��'���ً41����A ��ُM��َ��S �#4َ: �J���� 	#ِ) ��4���AَG�ْ��2 �Jِ� �#�ُ��$4��َYً41����A ��ُM��َ��S �#4َ: �J���� 	#ِ) ��4���AَG�ْ��2 �Jِ� �#�ُ��$4��َYً41����A ��ُM��َ��S �#4َ: �J���� 	#ِ) ��4���AَG�ْ��2 �Jِ� �#�ُ��$4��َYً41����A ��ُM��َ��S �#4َ: �J���� 	#ِ) ��4���AَG�ْ��2 �Jِ� �#�ُ��$4��َY ﴾) 1/ 4 :سورة النساء (.  

  . 179/  1: المحتسب ) 5(

�Mَُ�� ﴿: قوله تعالى ) 4(�;�Aَ��2��ُMَ��;�Aَ��2��ُMَ��;�Aَ��2��ُMَ��;�Aَ��2  قوله  واختلفوا فى نصب ال8م وخفضھا من: (( قال ابن مجاھد ) . 6/  5:سورة المائدة . (﴾ بالفتح

نصبا وروى أبو بكر  )وأرجَلكم(وقرأ نافع وابن عامر والكسائى  ،كم خفضا فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وأرجلِ ، ) وأرجلكم(

) : ھ324ت(، Jبن مجاھد  كتاب السبعة في القراءات. ))  اوروى حفص عن عاصم وأرجلكم نصبً ،  خفضاكم وأرجلِ عن عاصم 

242  - 243 .  

  . 208/ 1:  المحتسب: ينظر )  2(

أبو عبد _ الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي أصله من ھمذان ولكنه دخل بغداد وأدرك جلة العلماء بھا ) 3(

مثل أبي بكر ابن اSنباري ، وابن مجاھد المقرئ وأبي عمر الزاھد وابن دريد ، وقرأ على أبي سعيد السيرافي وانتقل 

، والبلغة في تراجم أھل  2/178: وفيات اSعيان Jبن خلكان . ھ  370إلى الشام واستوطن حلب ومات بھا سنة 

  . 18: النحو واللغة لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

  . 31: مختصر شواذ القراءات ، : ينظر ) 4(



 
 

��8 

الجملjة فjي  وھو إذ صرح بالدليل المقالي على الحذف لم يخرج في توجيھه ھذا عن نظرته إلjى      

ضوء اUسناد ، وتقسيمه الك8م على عمدة وفضلة ، اSمر الذي تكرر عنده إلى الحد الذي يستحق بjه 

j أنْ  Eهيوصف بأنjي التوجيjاھرة فjة ، أو  ه ظjزاء الركنيjجSي اjده فjوى عنjالمعنى يقjده ، فjوي عنjالنح

(( :  )َ◌َأْرُجُلُكم����(قال في علEة رفع . ضُعف ) الفضلة(اSساسية للجملة ، وكلما صار التركيب في خانة 

...  Eوكأنj EنS ة ، ه بالرفع أقوى معنًى ؛ وذلكjاحب الجملjير صjداء ، فيصjبتJى اjه علjتأنف فيرفعjه يس

  )1( .)) وتبًعا ، فاعرفه  اً عطفه على ما قبله ، فصار لحق أو جرE  وإذا نصب

ونجjjده فjjي مواضjjع كثيjjرة يميjjل إلjjى تقويjjة القjjراءة بjjالرفع ، وترجيحھjjا حتjjى علjjى نظيرتھjjا        

المشھورة ، وھذا يدل في اSرجح على رسوخ قاعدة اUسناد في النحو العربي في ذھنjه ، فھjو ينظjر 

 هُ ه عن دائرة اUسناد فھو فضjلة حقjبمنظار المسند والمسند إليه ، وما خرج من إلى ك8م العرب عامة

ال أن يكون دون ركني اUسناد في اJھتما Eم Eم ، قال في قراءة أبي الس :)     ا ُكل2( َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقـَدرٍ  ِإن( ( ،

jالجماعjة علjى كانjت  الرفع ھنا أقوى من النصب ، وإنْ  ((: بالرفع  Eك أنjب ؛ وذلjصEع النjن مواضjه م

ال )3(.)) اJبتداء  Eم Eبي السS .�4$�( : وقال في قراءة ثانية	��.�4$���2	��.�4$���2	��.�4$���2	���7َ!�4    ��2a�A4�!�7َa�A4�!�7َa�A4�!�7َa�A )4((  بالرفع : )) ُعjن  الرفjر مjا أظھjھن

  )5(.  ))قراءة الجماعة 

                                                             

  . 208/  1: المحتسب ) 5(

�َ&ْ+�Aٍ� َ&ِ� �w4﴿ : قوله تعالى ) 2(�K �$���T �Fُ: 4��ِ)Aٍ� َ&ِ� �w4�+ْ&َ��K �$���T �Fُ: 4��ِ)Aٍ� َ&ِ� �w4�+ْ&َ��K �$���T �Fُ: 4��ِ)Aٍ� َ&ِ� �w4�+ْ&َ��K �$���T �Fُ: 4�   ) .49/  54: القمرسورة ) . (ُكلّ (﴾ بنصب (ِ�

  . 322/  9: مجمع البيان : ، وينظر  300/  2 :المحتسب ) 1(

 . )7/  55: سورة الرحمن . (﴾ بالنصب  ��2��	��24�!�7َa�A �$4�.��	��24�!�7َa�A �$4�.��	��24�!�7َa�A �$4�.��	�7َa�A �$4�.!�4﴿ : قوله تعالى ) 4(

  . 9/328: مجمع البيان : ، وينظر  302/  2: المحتسب ) 4(



 
 

��� 


���M�, Fْ��َM�, Fْ��َM�, Fْ��َM�, Fَْ (: ومما وجھه بحذف الخبر لدJلة المقال عليه قراءة سعيد بن جبير         �
�
�
    Aِ4�!	+���2 Fِ������Aِ4�!	+���2 Fِ������Aِ4�!	+���2 Fِ������Aِ4�!	+���2 Fِ����على  ))1( ��

نا : تقدير  Eالليل والنھار صد Nسبحانه وتعالى بدليل قوله  )2(.بل َمَكر:  ﴿ �,ُg��ْ|ُP$K� �1%��>4�� ��
(�6]َْP$K� �1%��>�� َ�!َJ �,ُg��ْ|ُP$K� �1%��>4�� ��
(�6]َْP$K� �1%��>�� َ�!َJ �,ُg��ْ|ُP$K� �1%��>4�� ��
(�6]َْP$K� �1%��>�� َ�!َJ �,ُg��ْ|ُP$K� �1%��>4�� ��
(�6]َْP$K� �1%��>�� َ�!َJ

�Z��(ِ$id� �ُPOُ  Sْ�" �ُ F!�8 ْ^ِ ��$��" [��
��ْ� 1ِ�D $�ُ !َ/$;���2 
1$?َ/َ��Z��(ِ$id� �ُPOُ  Sْ�" �ُ F!�8 ْ^ِ ��$��" [��
��ْ� 1ِ�D $�ُ !َ/$;���2 
1$?َ/َ��Z��(ِ$id� �ُPOُ  Sْ�" �ُ F!�8 ْ^ِ ��$��" [��
��ْ� 1ِ�D $�ُ !َ/$;���2 
1$?َ/َ��Z��(ِ$id� �ُPOُ  Sْ�" �ُ F!�8 ْ^ِ ��$��" [��
��ْ� 1ِ�D $�ُ !َ/$;���2 
1$?َ/َ�  )3(﴾   


"��2َ��2َ��2َ��2�K�K�K�Kٌ'ٌ'ٌ'ٌ'    ٍPَ (:  )4(ومنه توجيھه قراءة طلحة بن مصرف      َِ� ٍ#4َM	, ��,ٍP"
َِ� ٍ#4َM	, ��,ٍP"
َِ� ٍ#4َM	, ��,ٍP"
َِ� ٍ#4َM	, ��, )5( .( الjق :  )) هjئت رفعتjوإن ش

  )6(. )) وھناك أخذ لھم وإحاطة بھم : أي . باJبتداء وخبره محذوف 

 :ه ِإضمار ، أو الفاعلحذف  .3

يفرق النحاة بين الحذف واUضمار ، وقد سماه ابن جني إضماًرا في المحتسب ، وتبعه        

الزركشي في البرھان حين فرق بين الحذف واUضمار بأن اشترط في اUضمار بقاء أثر المقدر في 

َ�
,�ْ I�W$)�ً �<[ُ�$ ﴿: اللفظ من مثل P/�$�ُ]>� ً�($I�W ْ�,
�َP/�$�ُ]>� ً�($I�W ْ�,
�َP/�$�ُ]>� ً�($I�W ْ�,
�َP/� ﴾ ) يشترط ائتوا أمًرا خيًرا لكم ، : ، أْي ) 171: سورة النساء J وھذا

  )7( . في الحذف

                                                             


 �����O���� Sِ$I>4!ِ�     ﴿: قوله تعالى ) 5((ْ]�� Sْ�" �ِ!���O���� Sِ$I>4�� 
(ْ]�� Sْ�" �ِ!���O���� Sِ$I>4�� 
(ْ]�� Sْ�" �ِ!���O���� Sِ$I>4�� 
(ْ]�� Sْ�"﴾  من غير تضعيف ) 33 / 34 :سورة سبأ. ( 

  . 194 – 193/  2: المحتسب : ينظر) 6(

  . 32/  34: سورة سبأ ) 3(

  .82: مرت ترجمته في الفصل الثالث من ھذا البحث ) 1(


"Pٍ ﴿: قوله تعالى ) 2(َِ� ٍ#4َM	, ��, �2ُ'�Kُ��2ٍP"
َِ� ٍ#4َM	, ��, �2ُ'�Kُ��2ٍP"
َِ� ٍ#4َM	, ��, �2ُ'�Kُ��2ٍP"
َِ� ٍ#4َM	, ��, �2ُ'�Kُ��2 ﴾  51/ 34 :سورة سبأ ( . بالبناء للمجھول( .  

  . 196/  2: المحتسب ) 3(

  . 144/  3: البرھان : ينظر) 4(



 
 

��� 

بكسر ) )ْ�)1�ْ�َN�.ْM�5�ْ�َN�.ْM�5�ْ�َN�.ْM�5�N�.ْM�5َ    �2�����3�3�3�3,��� "��2,��� "��2,��� "��2,��� "� (: ومما وجھEه بإضمار الفاعل بدJلة المقال قراءة الزھري ويعقوب       

الحكمة ، َمن منصوبة _  تِ ومن ُيؤ: تعالى ، أي  _الفاعل فيه اسم  وجُھُه على أنE  (( : قال . التاء 

 Eول ، والحكمة المفعول على أنS2(. )) ... الثاني ھا المفعول ا(   

ل في ذكر أدلة الحذف في مواضع مختلفة من كتابه المحتسب نجده فص[ وبقدر ما كان أبو الفتح يُ       

Uضjمار  دليjل مقjاليّ  ، وكان يمكنه التماسمن دون أن يلتمس دلي8ً مقالّيًا للحذف ھنا يختصر ك8مه 

الفاعل في ھذه القjراءة ؛ إذ J خ8jف فjي أن _ جjل وع8j ھjو مjن يjؤتي الحكمjة ، والjدليل المقjالي 

 �X$Iَ�ِ���Xd" ���1 �ْ�?�ْ[-�ـΤ :﴿  �3قوله l�5$�َ� !�-�� �X��َ^ �3�1 �ْ�?�ْ[-�ـ�� �Xd"�� �X$Iَ�ِ l�5$�َ� !�-�� �X��َ^ �3�1 �ْ�?�ْ[-�ـ�� �Xd"�� �X$Iَ�ِ l�5$�َ� !�-�� �X��َ^ �3�1 �ْ�?�ْ[-�ـ�� �Xd"�� �X$Iَ�ِ l�5$�َ� !�-�� �X��َ^)3( ﴾  هjـ[ُ)$ ��4<ـ=�       ﴿: ، وقول$�� ِAَ�،  ﴾)Uَ��� )4َـ�$ �O$IَBYـ! �Uُْ-�ـ!�A �ْ�?�ْ[-�ـ3َ �Aَِ ��$ـ[ُ)$ ��4<ـ=�      ���Uََـ�$ �O$IَBYـ! �Uُْ-�ـ!�A �ْ�?�ْ[-�ـ3َ �Aَِ ��$ـ[ُ)$ ��4<ـ=�      ���Uََـ�$ �O$IَBYـ! �Uُْ-�ـ!�A �ْ�?�ْ[-�ـ3َ �Aَِ ��$ـ[ُ)$ ��4<ـ=�      ���Uََـ�$ �O$IَBYـ! �Uُْ-�ـ!�A �ْ�?�ْ[-�ـ3َ 


 �ْ�?�[ْ-�Α :﴿ \ِ!َH�f�ْ� َS${َQ�� َ3 في داود Υ وقولهV!�O$IَBY�� 
=َ]4ْ
� !َ/$;������\ِ!َH�f�ْ� َS${َQ�� َ3�-ْ]�?�ْ� 
V!�O$IَBY�� 
=َ]4ْ
� !َ/$;������\ِ!َH�f�ْ� َS${َQ�� َ3�-ْ]�?�ْ� 
V!�O$IَBY�� 
=َ]4ْ
� !َ/$;������\ِ!َH�f�ْ� َS${َQ�� َ3�-ْ]�?�ْ� 
V!�O$IَBY�� 
=َ]4ْ
في حين يشير إلjى دليلjه المقjالي  ﴾)5( ������;$/َ! �

�+	P�� �ِ4	"	"	"	"	�َ�َ�َ�َ(: على الفاعل المضمر في توجيھه قراءة مجاھد �� ��	P�� �ِ4	+��� ��	P�� �ِ4	+��� ��	P�� �ِ4	+�التي . ، بفتح الزاي والياء  ) )�)6�0	��3����!�0	��3����!�0	��3����!�0	�3����!    �� ��

  )7(.  )) ...فاعل ھذا الفعل إبليس ، ودّل عليه ما يتردد في القرآن من ذكره  (( : قال في توجيھھا 

                                                             

  . 269/ 2: سورة البقرة . ﴾ بالبناء للمجھول  � �3�-�" ���,�2�� �3�-�" ���,�2َN�.ْM�5ْ�� �3�-�" ���,�2َN�.ْM�5ْ�� �3�-�" ���,�2َN�.ْM�5ْ�N�.ْM�5َْ﴿ : قوله تعالى ) 1(

  . 143/  1:  المحتسب) 6(

  . 39/  17: سورة اUسراء ) 3(

  . 12/  31: سورة لقمان ) 4(

  . 20/  38: سورة ص ) 5(

�+	�P�� ِ�4 ��0	!�����3﴿ : قوله تعالى ) 6(��!������3ُ"/�� 	0�� �P�� ِ�4	+��� ��/"ُ��3����!	0�� �P�� ِ�4	+��� ��/"ُ��3����!	0�� �P�� ِ�4	+�  . 14/  3: سورة آل عمران . ﴾ بالبناء للمجھول  �ُ"/�� ��

  .  155/  1:المحتسب ) 5(



 
 

��� 

�Aَ$ %� ﴿:  ومن ذلك قراءة ابن مسعود        ���% $Aَ����% $Aَ����% $Aَ���
v$?
v$?
v$?
v$?�'!�O�� �(�'!�O�� �(�'!�O�� �(�'!�O�� �(    El?ُ_El?ُ_El?ُ_El?ُ_ ﴾ )  ة:  طـهسورةjيOاء  )59:  من اjبالبن

jعلى الفاعل المضمر  استدلE  إذ، للمعلوم  Eة المقاليjالى بالقرينjه تعjـ!ً       ﴿: ة بقول�I�-�8 $�
�

ـ)v$?َ/ �w$,ـ!ً   ��%�ـ�I�-�8 $�
�

ـ)v$?َ/ �w$,ـ!ً   ��%�ـ�I�-�8 $�
�

ـ)v$?َ/ �w$,ـ!ً   ��%�ـ�I�-�8 $�
�

ـ)v$?َ/ �w$,1(    ��%�ـ(﴾  ،

����5ًَ﴿: وقوله تعالى  $�
�$O�� $��;!َ�ُ/ $�َ4َQ $�
�!َ/$(�v�5��ً���5َ� $�
�$O�� $��;!َ�ُ/ $�َ4َQ $�
�!َ/$(�v�5��ً���5َ� $�
�$O�� $��;!َ�ُ/ $�َ4َQ $�
�!َ/$(�v�5��ً���5َ� $�
�$O�� $��;!َ�ُ/ $�َ4َQ $�
�!َ/$(�v�5�� )2(﴾.  قال :))  مر ، أيjا مضjل ھنjَر :  الفاعjوأن َيحش_ 

   )3( .))  الناس

�� (: ومنه قراءة عيسى بن عمر الكوفي       َ&ُY �����"��َ&ُY �����"��َ&ُY �����"��َ&ُY �����"����;�2 �P����;�2 �P����;�2 �P����;�2 �P���!���!���!���!)4(( . الjق : )) يjل فjبُ ( الفاعj]مير ) ُتَقلjض

4<=� ��1��َ�Aِ ��4<=� ��1��َ ﴿:السعير المقدم الذكر في قوله تعالى �� �Aِ�1��َ� �=>4�� �Aِ�1��َ� �=>4�� �Aِ ً�}���K $�
�َ� ���Dَ��� �1%(ِ�Q!َ]�ْ�ً�}���K $�
�َ� ���Dَ��� �1%(ِ�Q!َ]�ْ�ً�}���K $�
�َ� ���Dَ��� �1%(ِ�Q!َ]�ْ�ً�}���K $�
�َ� ���Dَ��� �1%(ِ�Q!َ]�ْ�....ً���"َ� �=$I�Q �1%���!�Wً���"َ� �=$I�Q �1%���!�Wً���"َ� �=$I�Q �1%���!�Wً���"َ� �=$I�Q �1%���!�W)5(﴾  ثم قال ،) : �� ���" �� ���" �� ���" �� ���"
)��َ&Y �� ���"��َ&Y �� ���"��َ&Y �� ���"��َ&Y �� ���"�P�P�P�P ( و _ : أْيjب ھj]ان الُمَقلjار ، وإْن كjى النjل إلjب الفعjار ، فنسjي  النjتَقلُب السعيُر وجوھھم ف

   )6(. )) سبحانه 

  :حذف الفعل .4

مEال  ذھب        Eلة ما بعده عليه في قراءة أبي السJإلى تقدير فعل محذوف لد :)    x
�0��َ� ��ُ�4َ&َax
�0��َ� ��ُ�4َ&َax
�0��َ� ��ُ�4َ&َax
�0��َ� ��ُ�4َ&َa     �J�7ِ1���� ً� ����2 4	+/, �J�7ِ1���� ً� ����2 4	+/, �J�7ِ1���� ً� ����2 4	+/, �J�7ِ1���� ً� ����2 4	+/,

 
ٍ�7�>�2 ٍH4َ�َm ��v�� ً�fِ) 4��ِ) 
ٍ�7�>�2 ٍH4َ�َm ��v�� ً�fِ) 4��ِ) 
ٍ�7�>�2 ٍH4َ�َm ��v�� ً�fِ) 4��ِ) 
ٍ�7�>�2 ٍH4َ�َm ��v�� ً�fِ) 4�
 �O�O$I�" 1�� �=$Iَ4�D!﴿: عندي مرفوع بفعل يدلN عليه قوله ) بشر( ))  :قال .  7((((ِ�(ْ x��� ���Uْ�ُ�َ�!�O�O$I�" 1�� �=$Iَ4�D 
(ْ x��� ���Uْ�ُ�َ�!�O�O$I�" 1�� �=$Iَ4�D 
(ْ x��� ���Uْ�ُ�َ�!�O�O$I�" 1�� �=$Iَ4�D 
(ْ x��� ���Uْ�ُ�َ�﴾ 

!�O�O$I�"!�O�O$I�"!�O�O$I�"!�O�O$I�"﴾  ه قالEأُ أو ُيبعث بشر منا ؟: ، فكأن E1( )) أُيَنب(  

                                                             

  .28/  10: ، وسورة يونس  22/ 6: سورة اSنعام ) 6(

  . 47/ 18: سورة الكھف ) 2(

 . 54/  2: المحتسب ) 8(


�$  ﴿:  قوله تعالى  )1(�
�,
8
� 
L>4َUُB �w$,�% $�
�
�,
8
� 
L>4َUُB �w$,�% $�
�
�,
8
� 
L>4َUُB �w$,�% $�
�
�,
8
� 
L>4َUُB �w$,�% ببناء الفعل ﴾)�P�َ&ُY�P�َ&ُY�P�َ&ُY�P�َ&ُY ( حزاب . للمعلومS66/  33: سورة ا .  

  . 65 – 64/  33: سورة اSحزاب ) 5(

  . 184/  2: المحتسب ) 3(

ِ��4 ( ً�fِ�HWَm ��vٍَ ﴿: قوله تعالى ) 7() �J�7ِ1��َ� ً� ����2 4	+�, ً�
�0��َ� ��ُ�4َ&َa ٍHWَm ��vَ� ً�fِ) 4��ِ) �J�7ِ1��َ� ً� ����2 4	+�, ً�
�0��َ� ��ُ�4َ&َa ٍHWَm ��vَ� ً�fِ) 4��ِ) �J�7ِ1��َ� ً� ����2 4	+�, ً�
�0��َ� ��ُ�4َ&َa ٍHWَm ��vَ� ً�fِ) 4��ِ) �J�7ِ1��َ� ً� ����2 4	+�, ً�
�0��َ� ��ُ�4َ&َa
ٍ�7�>�2
ٍ�7�>�2
ٍ�7�>�2
  . 24/  54: القمر ) . بشر(﴾ بنصب �7�>�2ٍ



 
 

��� 

وعيسى الثقفي وعيسى  )2()ھ 81ت بعد سنة (المقال قراءة أُم الدرداءومن حذف الفعل لدJلة       

ھي منصوبة  ((: قال . ، بالنصب  ))L@�A��>L@�A��>L@�A��>L@�A��>)5(:  )4( ورويت عن عمر بن عبد العزيز،  )3(الھمداني

  : بفعل مضمر ، ولك في ذلك طريقان 

أنزلنا : أْن يكون ذلك المضمر من لفظ المظَھر ، ويكون المظَھر تفسيًرا له ، وتقديره : أحدھما       

  )6( :، كما قال ) أنزلناھا(سورًة 

  ارَ ـَ فنَ  ير إنْ ـعِ البَ  أسَ رَ  كُ لِ مْ أَ           وJ  8حَ الس[  لُ مِ حْ J أَ  حتُ بَ صْ أَ 

  اطرَ والمَ  ياحَ ى الر[ وحدي وأخشَ             بهِ  تُ رْ رَ مَ  إنْ  اهُأخشَ  ئبَ والذِ  

ره بقوله : أْي  Eا أضمره فس Eأَخشاه : ( وأخشى الذئب ، فلم. (  

                                                                                                                                                                               

  . 9/317: مجمع البيان : ، وينظر  298/  2: المصدر نفسه ) 5(

ھي ھجيمة بنت حيي اSوصابية  الحميرية ، أم الدرداء الصغرى ؛ زوجة أبي الدرداء أخذت القراءة عن زوجھا ) 6(

=  =وغيره ، وكانت فقيھة عالمة زاھدة لبيبة ، بقيت إلى، وأخذ القراءة عنھا سالم بن أبي الجعد وزيد بن أسلم 

، خ8صة تھذيب تھذيب الكمال ، للخزرجي  517/  5: الثقات ، Jبن حبان ) . ھ 81(ماتت بعد سنة . الثمانين 

  . 498: اSنصاري اليمني 

 روى عن. ف عيس بن عمر اSسدي المعروف بالھمذاني ، أبو عمر الكوفي القارئ اSعمى صاحب الحرو) 3(

إبراھيم بن محمد بن المنتشر ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، وحماد بن سليمان ، وطلحة بن مصرف ، وعطاء 

بن أبي رياح ، وعطاء بن السائب ، وأبي عون ، وآخرين ، وروى عنه جرير بن عبد الحميد ، وجعفر بن زياد 

تھذيب ) ھ156(توفي سنة . وفي قاضي شيراز ، وآخرون اSحمر ، وخ8د بن يحيى ، وسعد بن الصلت البجلي الك

  . 11/  23) : ھ742ت(الكمال ، للمزي 

 ھو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص اSموي ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، توفى) 2(
  . 408-5/330: تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد . ھ 101ن من أرض الشام في رجب سنةبدير سمعا


��A ﴿: تمام اOية ) 3((> َ�َB $�ُ]>4��>� Rb!�O.I�" Rb!�%Y !��I�Q !�O�ْ�C/َ��� !��!�Oْ_�(َQ�� !��!�Oْ��C/َ� o+��,
K�A�
(> َ�َB $�ُ]>4��>� Rb!�O.I�" Rb!�%Y !��I�Q !�O�ْ�C/َ��� !��!�Oْ_�(َQ�� !��!�Oْ��C/َ� o+��,
K�A�
(> َ�َB $�ُ]>4��>� Rb!�O.I�" Rb!�%Y !��I�Q !�O�ْ�C/َ��� !��!�Oْ_�(َQ�� !��!�Oْ��C/َ� o+��,
K�A�
(> َ�َB $�ُ]>4��>� Rb!�O.I�" Rb!�%Y !��I�Q !�O�ْ�C/َ��� !��!�Oْ_�(َQ�� !��!�Oْ��C/َ� o+��,
K    ﴾ .1 / 24:  سورة النور .  

 1/185: أمالي السيد المرتضى : وينظر  .الفزارّي  ، والبيت للربيع بن َضُبع 90 – 89: كتاب سيبويه : ينظر ) 4(

  . 7/359: والخزانة . 



 
 

��� 

من غير لفظ الفعل بعدھا ، لكنEه على معنى ) سورة(أْن يكون الفعل الناصب : واOخر       

�ُ ��4<=�     ﴿: التحضيض ، اقرُءوا سورًة ، أو تأملوا وتدبEروا سورة أنزلناھا ، كما قال تعالى ,
K�� $�
�َ� َ�!َUَQ �=>4�� ُ�,
K�� $�
�َ� َ�!َUَQ �=>4�� ُ�,
K�� $�
�َ� َ�!َUَQ �=>4�� ُ�,
K�� $�
�َ� َ�!َUَQ

 !��!�IْU
K�� �=>4�� َ3َJ!َ/ !��!�IْU
K�� �=>4�� َ3َJ!َ/ !��!�IْU
K�� �=>4�� َ3َJ!َ/ !��!�IْU
K�� �=>4�� َ3َJ!َ/)1(﴾  2(.  )). ..احفظوا ناقة _ : ، أي(  

  :حذف الفعل والفاعل .5

: أجاز أبو الفتح حذف الفعل والفاعل لدJلة المقال عليه في قراءة أَبّي بن كعب ، وابن مسعود        

) ً4+��S ً�A����2ً4+��S ً�A����2ً4+��S ً�A����2ً4+��S ً�A����2 )3(( متابًعا في ذلك سيبويه )وقال في توجيه ھذه القراءة   )6(، والنحاس  )5( ، والفراء )4 ،

جوَن حوًرا عيناً ، كما قال : ھذا على فعل مضمر ، أْي ((  : القراءة   Eويؤَتوَن ، أو ُيَزو : ﴿ �y��َ'َ: �y��َ'َ: �y��َ'َ: �y��َ'َ:

�*�S ٍA��5ِ� ����4�+�;	2َ��2�*�S ٍA��5ِ� ����4�+�;	2َ��2�*�S ٍA��5ِ� ����4�+�;	2َ��2�*�S ٍA��5ِ� ����4�+�;	2َ��2 )7( 8(. )) ﴾ وھو كثير في القرآن والشعر(  

                                                             

  .13/  91: سورة الشمس ) 1(

  . 100 – 99: المحتسب ) 6(

  . 22/  56: سورة الواقعة . ﴾ بالرفع x*�S xA����2x*�S xA����2x*�S xA����2x*�S xA����2﴿: قوله تعالى ) 3(

  . 95 – 94/  1: كتاب سيبويه : ينظر ) 2(

 . 124/  3: معاني القرآن للفراء : ينظر ) 3(

 . 362/  3: إعراب القرآن للنحاس : ينظر ) 4(

 . 54/  44: سورة الدخان ) 7(

  . 309/  2: المحتسب ) 6(



 
 

��� 

ه قراءة الحسن ) دJلة المقال(وللدJلة نفسھا        E�2َ (: ، وج� ٍbْvَ� 
ِ��َVِ� ً4�ْvَ� َFَ�َ� ��,�2َ� ٍbْvَ� 
ِ��َVِ� ً4�ْvَ� َFَ�َ� ��,�2َ� ٍbْvَ� 
ِ��َVِ� ً4�ْvَ� َFَ�َ� ��,�2َ� ٍbْvَ� 
ِ��َVِ� ً4�ْvَ� َFَ�َ� ��,    \4��َa\4��َa\4��َa\4��َaً�ً�ً�ً�     ��a ��a ��a ��aِz�AَX� )1((  

ينبغي أْن يكون ذلك على فعٍل محذوف يدلN عليه ((  :  )2( قال أبو الفتح متابًعا النحاس. بنصب الفساد 

وحذف الفعل . أو أتى فساًدا ، أو رِكَب فساًدا ، أو أحدَث فساًدا : فكأنEه قال ... عليه أول الك8م 

أكثر من أن  –الناصب لدJلة الك8م عليه وإبقاء عمله ناطقاً به ودلي8ً عليه مع ما يدلN من غيره عليه 

  )3(. )) وح الحال عليه يؤتى بشيٍء منه مع وض

فإنEه كأنEه قال  ا مع النصبفأمE  (( : قال .  ))4( ْت ِبَي األْعَداءَ ْشمَ َفالَ تَ (: ومنه توجيھه قراءة مجاھد        

ونحjوه ممjا  ﴾)5( ��ّ�ـ�J "���ـ�َ!�ِ� � �ِ!ِـ��   ��ّ�ـ�J "���ـ�َ!�ِ� � �ِ!ِـ��   ��ّ�ـ�J "���ـ�َ!�ِ� � �ِ!ِـ��   ��ّ�ـ�J "���ـ�َ!�ِ� � �ِ!ِـ��   ﴿ :سjبحانه _ J تْشَمْت بي أنَت يjا رب ، وجjاز ھjذا كمjا قjال : قال 

J تjـُشمت بjي : المجرى ، ثم عاد إلى المراد فأضمر فع8ً نصب به اSعjداء ، فكأنjه قjال يجري ھذا 

وتكلًفjا فjي  ورأى أبو حيان فjي ھjذا التقjدير خروًجjا عjن الظjاھر ، )6(. ))اSعداء ، كقراءة الجماعة 

  )7(. اUعراب 

قال أبjو .  ) )��2)8��	������2��	������2��	������2��	����    ���	������َN��	������َN��	������َN��	������2�2�2�2َN(: ومن حذف الفعل والفاعل لدJلة المقال عليه قراءة عيسى الثقفي        

اجلjjدوا الزانيjjة والزانjjي ، فلمjjا أضjjمر الفعjjل : وھjjذا منصjjوب بفعjjل مضjjمر أيًضjjا ، أي  ((: الفjjتح 

                                                             

�َ�$ َk� ��Q R;!�cَQ�a$ِ  ﴿: قوله تعالى ) 7( ٍyْgَ/ (ِ$Iَ�ِ" ً!cْgَ/ َSَPَJ 1�� ِa$�َk� ��Q R;!�cَQ $�َ� ٍyْgَ/ (ِ$Iَ�ِ" ً!cْgَ/ َSَPَJ 1�� ِa$�َk� ��Q R;!�cَQ $�َ� ٍyْgَ/ (ِ$Iَ�ِ" ً!cْgَ/ َSَPَJ 1�� ِa$�َk� ��Q R;!�cَQ $�َ� ٍyْgَ/ (ِ$Iَ�ِ" ً!cْgَ/ َSَPَJ 1��﴾  لفظة بجر )32 / 5:  المائدة سورة .  )فساد .  

  . 494/  1: إعراب القرآن : ينظر ) 8(

  . 210/  1: المحتسب ) 9(

  . 150/ 7 :سورة اSعراف . بضم[ التاء  ﴾F���$Dk� ��ِ" $N�-$vُB �mَQF���$Dk� ��ِ" $N�-$vُB �mَQF���$Dk� ��ِ" $N�-$vُB �mَQF���$Dk� ��ِ" $N�-$vُB �mَQ ﴿ :قوله تعالى ) 1(

  . 15/  2:  سورة البقرة) 2(

  . 2/249: ، وفتح القدير  7/391: تفسير القرطبي : ، وينظر  259/  1: المحتسب ) 3(

 . 396/  4: البحر المحيط : ينظر ) 4(

  . 2/  24:  لنورا سورة.  بالرفع ﴾����C���� ُ3�I�/��C�� ��/��C���� ُ3�I�/��C�� ��/��C���� ُ3�I�/��C�� ��/��C���� ُ3�I�/��C/��  ﴿ :قوله تعالى ) 5(



 
 

��5 

ره بقوله  Eالناصب فس :﴿R+��4ْ�8 َ3َz�� !�-
�$O.� R��5��� >Sُ  ��
��4$8!َQR+��4ْ�8 َ3َz�� !�-
�$O.� R��5��� >Sُ  ��
��4$8!َQR+��4ْ�8 َ3َz�� !�-
�$O.� R��5��� >Sُ  ��
��4$8!َQR+��4ْ�8 َ3َz�� !�-
�$O.� R��5��� >Sُ  ��
��4$8!َQ ﴾  (( )1(  لة ماJفاستدل ھنا على المحذوف بد ،

ذكر بعده من ك8م في اOية نفسھا ، وJ يخفى ما في القراءة الشاذة بسياقھا الفعلي من دJلjة الحjدوث 

أمjjا السjjياق اJسjjمي فjjي القjjراءة المشjjھورة فھjjو أقjjوى دJلjjة ؛ . والتجjjدد ، وتأكيjjد حjjد[ الجلjjد عليھمjjا 

jjه قjjدم ذكjر طرفjjي الفاحشjjة ؛ : قرآنjjي المعجjjز تقjديمان وفjjي اSسjلوب ال. Jحتوائjه اSزمنjjة  Eول أنSا

لجذب اJھتمام بما سيقال فيما بعد ، فلم يسلط عليھما فعل مقدر فمحور الك8م ليس ھو الفعل الفjاحش 

ھjا : إنEما ھو اUنسان الذي يقع في حبائل ھذا الفعل ، والتقديم الثاني ھو  EنS تقديم المرأة على الرجل ؛

ھjا لjو لjم تمكjن مjن نفسjھا لمjا حjدث شjيء فjي معظjم اSحيjان صjاح Eين ، أي أنjراءة . بة التمكjا القj Eأم

غ له نفُسه اJنزJق إلى ذلك الفعل  وقد قدر سيبويه . بالنصب فمحورھا فرُض حد[ الجلد على من تسو[

اِنَيjة  فjي: ( خبرا محذوفا في قراءة الرفع وھي القراءة المشھورة ، وتقدير الك8jم عنjده  Eرائض الزjالف

اِني  Eھذا القول الكريم ، وما جاء على مثله لم يبَن على ) والز Eاِني في الفرائض ، وأن Eاِنَية والز Eأو الز ،

4َ;��� ��2: (، ثم قال  أنه رفع : بالفعل بعد أن مضى فيه الرفع ، أيْ الفعل إنEما جاء a�2� ���;4َa�2� ���;4َa�2� ���;4َa()2(  , Eه رأى قوة ولكن

،  )��2��	���ـ� ��2��	���ـ� ��2��	���ـ� ��2��	���ـ�     ���	�����ـNَ ���	�����ـNَ ���	�����ـNَ ���	�����ـNَ �2�2�2�2( )��2��	ـqِA4َ ��2��	ـNَ�Aِ4َ  ��2��	ـqِA4َ ��2��	ـNَ�Aِ4َ  ��2��	ـqِA4َ ��2��	ـNَ�Aِ4َ  ��2��	ـqِA4َ ��2��	ـNَ�Aِ4َ  ( :وقjد قjرأ أُنjاس  ((: قال . بالنصب قياسا بالمشھورة  قوة القراءة

ة وھو في العربية على ما ذكرت لك Eفع  من القوة ، ولكن أَبت العام Eالرjالقراءة ب ّJِ3)) (إ( .  Nدjان أشjوك

خjر الjرازي فjي تفسjيره الكبيjر ، إذ رأى أنE القjول الjذي المنكرين على سيبويه قبوله ھjذه القjراءة الف

ح قراءة عيسى بن عمر على قراءة رسول _ Eسيبويه رج E4(.  )ذھب إليه سيبويه ليس بشيء ، وأن(   

وردE أبو حيان قول الرازي من جوانب عدة منھا أن عيسjى بjن عمjر لjم يقjرأ ھjذه القjراءة مjن        

، فقراءته قjراءة الرسjول أيًضjا ، وأنE سjيبويه  )نفسه ؛ بل قراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسول

ِع أنE قراءة النصب أولى ، فيلزمه ما ذكر الرازي من التشنيع  Eيبويه وشرح أ. لم يدjول سjبو حيان ق :

، وھو في العربية على ما ذكرت لjك مjن القjوة ،  )��2��	������2��	������2��	������2��	����    ���	������َN��	������َN��	������َN��	�������2( )�2�2�2�2َN��	��2 َqِA4��	��2َNَ�Aِ4��	��2 َqِA4��	��2َNَ�Aِ4��	��2 َqِA4��	��2َNَ�Aِ4��	��2 َqِA4��	Nَ�Aِ4َ( :وقد قرأ أناس  ((

                                                             

  . 100/  2: المحتسب ) 6(

 . 143-142/  1: كتاب سيبويه : ينظر ) 1(

  . 144/  1: المصدر نفسه ) 2(

  . 223/  11: التفسير الكبير للفخر الرازي : ينظر ) 3(



 
 

��6 

فع  Eالقراءة بالر ّJِة إ Eه  ((: بقوله  ))ولكن أََبت العامjيبويه بقولjاء : ويعني سjن الفjري مjو ُعjوة لjن القjم

ر دخولھjjا علjjى خبjjر اJسjjم المرفjjوع باJبتjjداء ، وجملjjة اSمjjر خبjjره ، ولكjjن أبjjت العامjjة أي  Eدjjالمق :

ا  Eمر خبًرا لھذا المبتدأ ، فلمSيصح أْن تكوَن جملة ا J الرفع ، لعلة دخول الفاء ، إذ Jجمھور القراء إ

ح Eه  دخلت الفاء رجjم يمثلjي لjر والنھjمSي اjا ذكر سيبويه اختيار النصب ف Eالجمھور الرفع ، ولذلك لم

   )1( .))  بالفاء 

وھذا الذي ذكرناه ھو جانب من الجدل الذي أثارته ھذه القjراءة ؛ فراويھjا نحjوي معjروف ھjو        

يه إمام النحاة ، وقد عيسى بن عمر ، ومؤيدھا الخليل وھوھو في منزلته العلمية وورعه وتقواه وسيبو

وأبjو حيjان ) ھ606ت(نقلنا طرفjاً مjن السjجال بjين عjالمين مjن قjرنين مختلفjين ھمjا الفخjر الjرازي 

، وقد أيد اSخير ما ذھب إليه أبو الفتح بن جني من قوة السjند ، وموافقjة العربيjة  اللjذين ) ھ745ت(

بمخالفة ھjذه القjراءة ورسjي8تھا لرسjم تتسم بھما القراءة الشاذة ، فض8 عن ذلك فليس Sحد أن يقول 

المصحف الخjالي مjن الjنقط ، والحركjات ؛ فقبjول القjراءة الشjاذة فjي الjدرس اللغjوي ، وفjي منjاھج 

  .أمٌر مطلوب Uغناء ھذين العلمين برافد مھم من روافد ھذه اللغة الكريمة  -والحال ھذه -التفسير 

  : حذف املفعول  .4

لَمي عن علي بن أبي طالبومن ذلك ما رواه أبو عبد _  Nالس Α :) �" ��"�'����2�" ��"�'����2�" ��"�'����2�" ��"�'����2��ُM�+�, �#���a��َ���ُM�+�, �#���a��َ���ُM�+�, �#���a��َ���ُM�+�, �#���a��َ� . بفjتح اليjاء) )2( 

)3(  

ون أَياَمھم ، أو والذين َيتوف: ذف المفعول ، أي وجه ابن جني ھذه القراءة بدJلة المقال على ح       

�� ����4�NَM�cW�.ُْ ﴿، و ﴾)4(4َQ !�-َ4َQ !�-َ4َQ !�-َ4َQ�N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َB�N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َB�N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َB�N$Oُ  ��OَP$I>Q�,َBَ-�!  ﴿) : سبحانه(أعمارھم ، أو آجالھم ، كما قال _ a��َ�َY ��"�'���ُNَM�cW�.ْ�� ����4�a��َ�َY ��"�'���ُNَM�cW�.ْ�� ����4�a��َ�َY ��"�'���ُNَM�cW�.ْ�� ����4�a��َ�َY ��"�'��� )5(﴾  ،

                                                             

  . 491-490: تفسير البحر المحيط ) 4(


O�� �A$,>Q�,َP[ُ�$ ﴿: قوله تعالى ) 1(% �1%��>���� $�ُ]O�� �A$,>Q�,َP
% �1%��>���� $�ُ]O�� �A$,>Q�,َP
% �1%��>���� $�ُ]O�� �A$,>Q�,َP
  . 234/  2: سورة البقرة . بضم الياء  ﴾����<���1% %

 . 125/ 1: المحتسب ) 2(

  . 117/  5: سورة المائدة  )4(

  . 32،  28/  16: سورة النحل  )5(
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قال . وحذف المفعول كثير في القرآن وفصيح الك8م ، وذلك إذا كان ھناك دليل عليه  (( : وقال 

�RF$��� xSُ  $1�� $N�I�B�ُ ﴿: تعالى ��RF$��� xSُ  $1�� $N�I�B�ُ���RF$��� xSُ  $1�� $N�I�B�ُ���RF$��� xSُ  $1�� $N�I�B�ُ�  )2(. ))  ... شيًئا: ، أي  ﴾)1(��

  - كما ھو معلوم  –وھذا استقراء وصفي� لك8م العرب كثيًرا ما يرجع أبو الفتح له فالسماع          

أقوى من القياس ، وقد قدم السماع المقترن بالقرآن الكريم على غيره ليكون أبلغ بالحجة ، وليحمل 

والفعل . لمفعول اھذه القراءة على نظيرتھا المشھورة ؛ فقد يكتفي الفعل بالفاعل إذا دل دليل على 


��2ْ     ﴿: قوله عزE وجلE  جاء في القرآن الكريم مع مفعوله في موارد منھا )توفى(َvَ: ��"�'��� j�a��َ��" ْfِ) ��
َY ��َ��2 ْ�2�
َvَ: ��"�'��� j�a��َ��" ْfِ) ��
َY ��َ��2 ْ�2�
َvَ: ��"�'��� j�a��َ��" ْfِ) ��
َY ��َ��2 ْ�2�
َvَ: ��"�'��� j�a��َ��" ْfِ) ��
َY ��َ��2

 ُNَM�c¡�.ْ�� ُNَM�c¡�.ْ�� ُNَM�c¡�.ْ�� ُNَM�c¡�.ْ��)3(﴾ 4,�!�4 ﴿: ، وقوله�+�, ��a ���.َY ��َ� �������2 4�!�Y���, �*�� �bُv�َGْ�� j�a��َ��" �J����4�!�,4�+�, ��a ���.َY ��َ� �������2 4�!�Y���, �*�� �bُv�َGْ�� j�a��َ��" �J����4�!�,4�+�, ��a ���.َY ��َ� �������2 4�!�Y���, �*�� �bُv�َGْ�� j�a��َ��" �J����4�!�,4�+�, ��a ���.َY ��َ� �������2 4�!�Y���, �*�� �bُv�َGْ�� j�a��َ��" �J���� )4( ﴾ .  

ام بن عباس بن عبد المطلب  ومنه       E5(قراءة تم( ) :�J��� �#��7ِ"4�1�" 4�.��ِ)�J��� �#��7ِ"4�1�" 4�.��ِ)�J��� �#��7ِ"4�1�" 4�.��ِ)�J��� �#��7ِ"4�1�" 4�.�ھو على حذف  )): قال 6( . (( (ِ�

إنE الذين يبايعونك إنEما يبايعونك ^ ، فحذف المفعول : المفعول ، لدJلة ما قبله عليه ، فكأنه قال 

وھذا المعنى ھو راجع إلى معنى قراءة . الثاني ؛ لقربه من اSول ، وأنEه أيًضا بلفظه وعلى وضعه 

��J ﴿: العامة ��� �#��7ِ"4�1�" 4�.��ِ)�J���� �#��7ِ"4�1�" 4�.��ِ)�J���� �#��7ِ"4�1�" 4�.��ِ)�J���� �#��7ِ"4�1�" 4�.�أفخم معنًى من ]  قراءة العامة : أي [ إنEما  يفعلون ذلك ^ ، إJ أَنEھا : أْي  ﴾(ِ�

                                                             

  . 23/  27: سورة النمل  )1(

  . 125/  1: المحتسب ) 6(

  . 50/  8: سورة اSنفال ) 3(

  . 42/  39: سورة الزمر  )4(

الطبقات : ينظر. وكان تمام والًيا لعلي على المدينة ..λتمام بن العباس بن عبد المطلب ، ولد في عھد رسول _) 3(

، والوافي  240- 239) : ھ694(، وذخائر العقبى ، أحمد بن عبد _ الطبري316/  5: الكبرى ، محمد بن سعد 

 3: ، وأعيان الشيعة للسيد محسن اSمين  494- 493/ 1: ، واUصابة Jبن حجر  245/  10: بالوفيات للصفدي 

/637-638.  

�6!ِ%�
,�A ��4<=�﴿ : قوله تعالى ) 4(
% !�->/ِ�=>4�� �A,
�%ِ!�6
% !�->/ِ�=>4�� �A,
�%ِ!�6
% !�->/ِ�=>4�� �A,
�%ِ!�6
% !�->/ِا قراءة تمام .  10/  48: سورة الفتح . من غير أن يتصل ال8م بلفظ الج8لة .  ﴾  Eأم

  . 92/  8: ، وابن حيان في البحر  129/  5: فقد ذكرھا ابن عطية في المحرر الوجيز ) ِ̂ (
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ودليل رجحان قراءة  )1(. )) إنEما المعاملة في ذلك معه ، فھو أعلى لھا وأرجح بھا : ^ ، أْي : قوله 

�q��َa �Jَ ﴿: العامة فيما نرى ، ھو قوله تعالى في اOية الكريمة نفسھا ��� � �"َq��َa �J���� � �"َq��َa �J���� � �"َq��َa �J��ھو  )فالرسول الكريم  ﴾�َ"� �"!ِ�� �َ"� �"!ِ�� �َ"� �"!ِ�� �َ"� �"!ِ��     "� � ��

ا المعنى . سبحانه وتعالى في عرشه   باب _ الذي يؤتى منه ، ومن بايع الرسول كأنEما بايع _ Eأم

ام فالمبايعة فيه تؤول إلى _ فيما بعد  Eفي قراءة تم.  

  

 : حذف املضاف  .5

تأمEل النحاة في حذف المضاف فوجدوه باًبا واسًعا تتسع فيه دJلة اSلفاظ ، وقد أشار أبو الفتح        

ع آخُر الك8م أولى به من . أنE حذف المضاف ضرٌب من التوسع (( : إلى ھذا المعنى إذ رأى  Nوالتوس

��J ﴿:لقعقاع ومن توجيھه بحذف المضاف بدJلة المقال قراءة يزيد بن ا )2())  أوله��� َ��v�� 4�.ِ��J���� َ��v�� 4�.ِ��J���� َ��v�� 4�.ِ��J���� َ��v�� 4�.ِ� )3( ﴾

، _ وشريعة _ حذف المضاف ، أي بما حفظ دين  ھو على(( : قال . بالنصب في اسم تعالى 


)$ ُ�$     ﴿، ومثله _ وعھود{$O�% �=>4�� ��
(
{$OَB $Aِ $�ُ $(
{$O�% �=>4�� ��
(
{$OَB $Aِ $�ُ $(
{$O�% �=>4�� ��
(
{$OَB $Aِ $�ُ $(
{$O�% �=>4�� ��
(
{$OَB $Aِ، وحذف  _، وأولياء  _ ، وعھود _دين :  ، أيْ  ﴾)4(

مل ِسَعًة وأستغفر _المضاف في القرآن  E5( . )) والشعر وفصيح الك8م في عدد الر(                         

                                                             

  . 5/141: المحرر الوجيز : ، وينظر  275/  2: المحتسب ) 5(

  . 217/  2: المحتسب ) 1(

��J ﴿ :تعالى  قالقراءة الجمھور بالرفع ، ) 2(��� َ��v�� 4�.ِ��J���� َ��v�� 4�.ِ��J���� َ��v�� 4�.ِ��J���� َ��v�� 4�.ِ�  ﴾.34/  4 : النساء سورة . 

  . 7/  47 : )سورة محمد ) 3(

اOية فذھب  وقد ذھب معظم المفسرين مذھب ابن جني في تقدير مضاف محذوف في ھذه.  188/ 1: المحتسب )  4(

إن تنصروا دين ( تقديرأن العلى ) ھ1255(والشوكاني) ھ 875(والثعالبي ) ھ 671(والقرطبي) ھ383(السمرقندي 

، وفتح القدير 232/ 5: وتفسير الثعالبي  232/ 16: ، وتفسير القرطبي284/ 3:قندي السمر تفسير: ينظر) _ 

/ 2: تفسير الواحدي ) إن تنصروا رسوله ودينه( ھو وذھب آخرون إلى تقدير قريب منه 5/31للشوكاني 

 . 93/ 8: السعود وتفسير أبي ،  179/ 4 :وتفسير البغوي، 170/ 5: وتفسير السمعاني 1001



 
 

��� 

ا 
ً
ا ثاني
ً
ا ثاني
ً
ا ثاني
ً
     :ثاني

ُ
 احلذف
ُ
 احلذف
ُ
 احلذف
ُ
  :    )احلالاحلالاحلالاحلال (بداللة املقام بداللة املقام بداللة املقام بداللة املقام     احلذف

قال سيبويه في . و الب8غة حذوف موضوع توزع بين علمي النحو الحذف بدJلة الحال على الم      

أقائًمjا وقjد قعjد : فjي قولjك ) باب ما ينتصب من اSسjماء التjي أُخjذت مjن اSفعjال انتصjاب الفعjل ( 

كُب  Eأراد أن  وذلك أنه رأى رج8ً في حال قيام ... ((: الناُس ، و أَقاعًدا وقد سار الرjوٍد ، فjأو حال قع

 Eال أتقوم قائ: ه لفظ بقوله ينب[َھه ، فكأنjن الحjرى مjا يjًما و أتقُعُد قاعًدا ، ولكنه حذف استغناًء بم...((  .
يكوَن له مفعjوٌل مقصjوٌد َقْصjدهُ  أنْ (( : ، وقال عبد القاھر الجرجاني في الغاية من حذف المفعول  )1(

jj. معلjjوٌم  Eأن ّJهإjjاِل عليjjدليِل الحjjظ لjjن اللفjjَذُف مjjه ال   )2( .)) ه ُيْحjjي توجيjjي فjjن جنjjد ابjjذف واعتمjjح

  : ، وسار في توجيھه ھذا على النحو اOتي ) الحال(واUضمار على دJلة المقام 

  :احلذف استغناء بعلم املخاطب .1

  :حذف الفعل       

jا  (( : قال . ) )�OI�" E+�;!�����ُ]�OI�" E+�;!�����ُ]�OI�" E+�;!�����ُ]�OI�" E+�;!����)3[ُ�(:  ومنه قراءة اSعرج       Eوأم)  �ُM�+ـ��� L@�\4�!ـ�T  �ُM�+ـ��� L@�\4�!ـ�T  �ُM�+ـ��� L@�\4�!ـ�T  �ُM�+ـ��� L@�\4�!ـ�T(  بھاjوين فنصjب والتنjبالنص

واعتمد في تقدير المحjذوف علjى  )4(. )) على فعل مضمر ، أْي لُيقِم شھادًة بينكم اثنان ذوا عدٍل منكم 

دJلة المقام اعتماًدا على فھم المخاطب لضرورة إقامjة الشjھادة ، وتبعjه فjي ھjذا التقjدير الزمخشjري 

  )7() .ھ573ت(راوندي ، والقطب ال )6() ھ548ت(، والطبرسي  )5( )ھ538ت(

                                                             

  . 341 – 340/  1: سيبويه كتاب ) 5(

  . U :128عجاز دJئل ا) 1(

  . 106/  5:  المائدةسورة . بالرفع   ﴾    M�+���� �@�\4�!�T��ُM�+���� �@�\4�!�T��ُM�+���� �@�\4�!�T��ُM�+���� �@�\4�!�Tُ��    ﴿: قوله تعالى ) 2(

 . 220/  1: المحتسب ) 3(

  . 650/  1: الكشاف : ينظر ) 4(

  . 436/  3: مجمع البيان : ينظر ) 5(

  . 417/ 1: فقه القرآن : ينظر ) 6(
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/َ! (: ومنه توجيھه قراءة ابن مسعود        
(�H$-d� oa�ِ!�D �َ��� !َ/ 
(�H$-d� oa�ِ!�D �َ��� !َ/ 
(�H$-d� oa�ِ!�D �َ��� !َ/ 
(�H$-d� oa�ِ!�D �َ��� o;,
� َ�!َJ o;,
� َ�!َJ o;,
� َ�!َJ o;,
� َ�!َJ �=ِـ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�" �=ِـ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�" �=ِـ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�" �=ِـ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�" )1((  ادةjبزي)  H4ـ�  H4ـ�  H4ـ�  H4ـ�


4�D �A,ُ4َـI$�ِ� �.ـ1       ﴿:كثر عنھم حذف القول ؛ لدJلة ما يليه عليه ، كقوله تعالى (( : قال ) . ��\��\��\��\W$��% ُ3َ]�~�mَu���   1ـ.� �ِ�$I4َـ�D �A,ُ4
W$��% ُ3َ]�~�mَu���   1ـ.� �ِ�$I4َـ�D �A,ُ4
W$��% ُ3َ]�~�mَu���   1ـ.� �ِ�$I4َـ�D �A,ُ4
W$��% ُ3َ]�~�mَu���

\ٍ!�" xSُ \ٍ!�" xSُ \ٍ!�" xSُ \ٍ!�" xSُ  �ُ]$Iَ4�D ow�m�K�ُ]$Iَ4�D ow�m�K�ُ]$Iَ4�D ow�m�K�ُ]$Iَ4�D ow�m�K)2(﴾  ة : يقولون : ، أيjراءة الجماعjس8ٌم عليكم ، وكذلك ھذه القراءة مفسرة لق :﴿ 

�=ِ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�"�=ِ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�"�=ِ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�"�=ِ" �ُP4ْ�i$�َP$K� !�� �,
� Sْ�" ﴾ ((  .)3(  

  ::::حذف الفاعل حذف الفاعل حذف الفاعل حذف الفاعل           


ِ);$ �َ,��\� ����I/ْd!     : (قال في توجيھه قراءة اSعمش       % 1���� !�I/ْd��� �\��,َ� $;(ِ
% 1���� !�I/ْd��� �\��,َ� $;(ِ
% 1���� !�I/ْd��� �\��,َ� $;(ِ
% 1����
%
%
%
%�=�B$t�=�B$t�=�B$t�=�B$t     �+�(�W�� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� !��$O�� �+�(�W�� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� !��$O�� �+�(�W�� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� !��$O�� �+�(�W�� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� !��$O��
%
%
%
%�=�B$t�=�B$t�=�B$t�=�B$t     �ِC$i�O�K�� !��$O�� �ِC$i�O�K�� !��$O�� �ِC$i�O�K�� !��$O�� �ِC$i�O�K�� !��$O��

�1%(ِ� !�v���1%(ِ� !�v���1%(ِ� !�v���1%(ِ� !�v��)4(( ) ية : آل عمرانسورةO(: بالياء فيھما ) 145من ا)  لة الحال وجھه علىJإضمار الفاعل لد

َها ﴿: ، يدل على ذلك قراءة الجماعة  ، أي يؤته _ الحال عليه وحديث إضمار الفاعل . بالنون  ﴾نـُْؤتِِه ِمنـْ

وھو  سبحانه وتعالى _ فالذي يؤتي ثواب الدنيا واOخرة ھو )5(.)) ...فاٍش عنھمواسع للد$لة عليه 

  .وقد أُضمر الفاعل استغناء بعلم المخاطب به معلوم للمخاطب 

        ::::حذف املفعول حذف املفعول حذف املفعول حذف املفعول       
                                                             

�ُ� �xzِA4�S �َ'�� xzِA4�S �َ'�� xzِA4�S �َ'�� xzِA4�S �َ'���Jِ  ﴿: قوله تعالى  )7(ْ����7َ��>� 4�, ���� Fْ�� 4َ��
�n�.�,�Jِ� �ُ�ْ����7َ��>� 4�, ���� Fْ�� 4َ��
�n�.�,�Jِ� �ُ�ْ����7َ��>� 4�, ���� Fْ�� 4َ��
�n�.�,�Jِ� �ُ�ْ����7َ��>� 4�, ���� Fْ�� 4َ��
�n�.�,    ﴾  قال ھود(من غير أن يتضمن الرسم القرآني جملة القول (

  .24/  46:  اSحقافسورة . التي وردت في قراءة ابن مسعود 

  . 24،  23/  13: سورة الرعد ) 1(

  . 265/  2: المحتسب ) 2(


)ِ;$ �َ,��\� ���v�� �ِC$i�O�K�� !��$O�� �=�B$tُ/ �+�(�W! �)ِ%�1  ﴿: قوله تعالى ) �(% 1���� !��$O�� �=�B$tُ/ !�Iْ/d��� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� �1%ِ(� !�v�� �ِC$i�O�K�� !��$O�� �=�B$tُ/ �+�(�W�� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� !��$O�� �=�B$tُ/ !�Iْ/d��� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� �1%ِ(� !�v�� �ِC$i�O�K�� !��$O�� �=�B$tُ/ �+�(�W�� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� !��$O�� �=�B$tُ/ !�Iْ/d��� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� �1%ِ(� !�v�� �ِC$i�O�K�� !��$O�� �=�B$tُ/ �+�(�W�� �\��,َ� $;ِ(
% 1���� !��$O�� �=�B$tُ/ !�Iْ/d��� �\��,َ� $;ِ(
آل سورة ) . نؤته(بالنون في  ﴾����1 %

  .145/  3:  عمران

  . 170/  1: المحتسب ) 4(



 
 

��� 

َميَفع         Eبَـ  ﴿:  )1(ومن ذلك توجيھه قراءة ابن الس : قjال . ﴾، بفتح الباء والھاء والتاء )2( َت الِذي َكَفرَ هَ فـَ

ًيا ويكjون مفعولjه محjذوًفا ، أي ... ((  ، َفjإِن ) π(َفَبَھjَت الjذي كفjر إبjراھيم : وقد يمكن أن يكون متعد[

J  اً القراءتين ؟ أJَ ترى أن ُبھَت قد ُعرَف منه أَنه كان مبھوتjعنى فكيف  على ھذا أن يجتمع م: قيل 

َبَھjَت : قد يمكن أن يكون معنى قولjه : قيل . وأنت على ھذا القول  تجعله الباھت J المبھوت ,  اً باھت

  )π... ((( . )3(أي رام أن يبھت إبراھيم 

�ُ��    ���������َ#� "�-��Y�-�" �#َ��Y�-�" �#َ��Y�-�" �#َ��Y(: ومن ذلك قراءة الحسن       ��Y2ُ� 4�, َF�ْ�, x ��َ���ُ���Y2ُ� 4�, َF�ْ�, x ��َ���ُ���Y2ُ� 4�, َF�ْ�, x ��َ���ُ���Y2ُ� 4�, َF�ْ�, x ��َ� )4( (ديرjى تقjول علjذف المفعjوقد وجھھا بح ،  :

)�Y�-�" �#َ��Y�-�" �#َ��Y�-�" �#َ��Y�-�" �#َ���������    x ��َ�x ��َ�x ��َ�x ��َ�     �L ��َ� �L ��َ� �L ��َ� �L ��َ���ُ���Y2ُ� 4�, َF�ْ�,��ُ���Y2ُ� 4�, َF�ْ�,��ُ���Y2ُ� 4�, َF�ْ�,��ُ���Y2ُ� 4�, َF�ْ�,  . ()5 (  

،  )7( )ھ103ت(، ومجاھد )6( )ھ130ت( ، وشيبة ومن ذلك ما وجه به قراءة اSعرج       

: ، والمفعول محذوف ، أي  _اسم : الفاعل (( :  قال . ﴾)2( �َ}َ���� �ِ+�4�َ}َ���� �ِ+�4�َ}َ���� �ِ+�4�َ}َ���� �ِ+�4 ﴿ :)1( )ھ128ت(وعاصم

                                                             

 قاله أبو عمرو الداني وغيره ، روى عنه. لسند أحد القراء له قراءة شاذة منقطعة ا. محمد بن السميفع اليماني ) 1(

في خ8فة الوليد بن عبد الملك ھ 90أخباره إسماعيل بن مسلم المكي ، وذكر سبط الخياط أنE وفاة ابن السميفع في سنة 

  . 575/  3: ميزان اJعتدال . 


� ﴿: قوله تعالى ) 2(َvَ: ��'��� ��ِ!�1َa�
َvَ: ��'��� ��ِ!�1َa�
َvَ: ��'��� ��ِ!�1َa�
َvَ: ��'��� ��ِ!�1َa 258/  2: سورة البقرة . للمجھول ) بھت(﴾ ببناء الفعل.  

  . 300/  2: ، والبحر المحيط  346/  1: المحرر الوجيز : ، وينظر  135/  1: المحتسب  )2(

�PI�B�ُُ�$  ﴿: قوله تعالى ) 3( !�� َSْ*.� o��5َ� lَB$t
% Aَ� $�ُPI�B�ُ� !�� َSْ*.� o��5َ� lَB$t
% Aَ� $�ُPI�B�ُ� !�� َSْ*.� o��5َ� lَB$t
% Aَ� $�ُPI�B�ُ� !�� َSْ*.� o��5َ� lَB$t
% Aَ�  . 73/  3: سورة آل عمران . ﴾ بالبناء للمجھول 

 . 163/ 1:  المحتسب: ينظر ) 4(

شيبة بن نصاح بن يعقوب المدني المقرئ اUمام وأحد شيوخ نافع ، قرأ على عبد _ بن عياش ، وقرأ عليه نافع ) 5(

  .  1/64: معرفة القراء . ھ 130وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن مسلم ، توفي سنة 

د _ بن السائب وابن عباس ، ھو مجاھد بن جبر أبو الحجاج المكي أحد أع8م التابعين والمفسرين ، قرأ على عب) 6(

/  2: غاية النھاية . وأخذ القراءة عنه عرًضا ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو بن الع8ء ، وله اختيار في القراءة 

41 .  



 
 

��� 

. سبحانه _ فالقادر على الخسف وغيره من اJبت8ءات ھو  )3(.  ))بنا اSرض _ لخسف 

  .فالحذف له ما يسوغه لدJلة المقام عليه  والمخاطب على علم  به ؛

  

 ( : Αومن الحذف لدJلة المعنى عليه استغناًء بعلم المخاطب قراءة اUمام علي بن أبي طالب      

ِبِل َكْيَف خَ  َوِإَلى اْألَْرِض َكْيَف .تُ بْ صَ َوِإَلى اْلِجَباِل َكْيَف نَ .تُ عْ فَـ َوِإَلى السَماء َكْيَف رَ .تُ قْ لَ َأَفَال يَنظُُروَن ِإَلى اْإلِ

المفعول ھنا محذوف لدJلة المعنى  ((: قال في توجيھھا . بفتح أوائل ھذه الحروف كلھا ,  )4()تُ حْ طَ سَ 

فالمخاطب يعلم بھيأة خلق اUبل ،  )5( .))  عليه ، أْي كيف خلقتھا ، ورفعتھا ، ونصبتھا ، وسطحتھا 

ومنه توجيھه . وأن السماء ھي المرفوعة ، وأن الجبال ھي المنصوبة ، وأن اSرض ھي المسطحة 

َنَما يـَُوجهْ (: ومجاھد وطلحة  )6(قراءة ابن مسعود وعلقمة ويحيى هْ (أَما  ((: قال أبو الفتح . ))7(أَيـْ ، ) ُيَوج[

ْه ِوجَھه ؛ فُحذف للعلم به ، أي أَينما  بكسر الجيم فعلى حذف المفعول   )8(.  ))ُيَوج[

  

                                                                                                                                                                               

الطبقات . ھو عاصم بن حمزة السلولي من قيس عي8ن ، روى عن علي وتوفي بالكوفة ، وكان ثقة وله أحاديث ) 7(

  . 2/9) : ھ261(معرفة الثقات ، للعجلي : ، وينظر  6/222: الكبرى 

  . 82/ 28:  القصصسورة ) 8(

  . 157/  2: المحتسب ) 1(

��&َ�� ﴿ : قوله تعالى ) 4(�K ����َ: Fِِ�ِ��ْ� jَ�ِ) �#2�
ُ�+�" 4َ�َaَ� ��َ&���K ����َ: Fِِ�ِ��ْ� jَ�ِ) �#2�
ُ�+�" 4َ�َaَ� ��َ&���K ����َ: Fِِ�ِ��ْ� jَ�ِ) �#2�
ُ�+�" 4َ�َaَ� ��َ&���K ����َ: Fِِ�ِ��ْ� jَ�ِ) �#2�
ُ�+�" 4َ�َaَ� . . . . ���7�a�A ����َ: $4�.	��� jَ�ِ)�2 ���7�a�A ����َ: $4�.	��� jَ�ِ)�2 ���7�a�A ����َ: $4�.	��� jَ�ِ)�2 ���7�a�A ����َ: $4�.	��� jَ�ِ)�2 . . . . ���1�6ُ� ����َ: ِH4�1ِ��ْ� jَ�ِ)�2 ���1�6ُ� ����َ: ِH4�1ِ��ْ� jَ�ِ)�2 ���1�6ُ� ����َ: ِH4�1ِ��ْ� jَ�ِ)�2 ���1�6ُ� ����َ: ِH4�1ِ��ْ� jَ�ِ)�2 . . . . jَ�ِ)�2 jَ�ِ)�2 jَ�ِ)�2 jَ�ِ)�2���5�n�> ����َ: ِz�AَGْ�����5�n�> ����َ: ِz�AَGْ�����5�n�> ����َ: ِz�AَGْ�����5�n�> ����َ: ِz�AَGْ�� ﴾ 

  . 20 – 17/  88: سورة الغاشية . أواخر اOي للمجھول  ببناء

  . 356/  2: المحتسب   )3(

ابن محمد بن عليم ، أبو محمد العليمي اSنصاري الكوفي ، شيخ القراءة : ھو يحيى بن محمد بن قيس ، وقيل ) 4(

لقراءة عن أبي بكر بن عياش وحماد بن أبي زياد عن عاصم ، ، أخذ اھ 150بالكوفة مقرئ حاذق ثقة ، ولد سنة 

  . 443/  1: غاية النھاية . سنة  93عن ھ 243توفي سنة 


,�d=�.8     ﴿: قوله تعالى ) 5(% !�-�O$%َ� d=�.8�,
% !�-�O$%َ� d=�.8�,
% !�-�O$%َ� d=�.8�,
% !�-�O$%َ�  . 76/  16: سورة النحل .  ﴾

  .12- 11/  2: المحتسب ) 6(



 
 

��� 

  

  

  ::::حذف املضاف حذف املضاف حذف املضاف حذف املضاف       

بفتح النون  ﴾َنَشـًرا ﴿: )1(مسروق قراءة توجيھه بالحذف استغناًء بعلم المخاطب بالمحذوفومن            

َشjُر أن تنتشjر الغjنُم بالليjل (( :  قjال. إذ وجھھjا علjى حjذف المضjاف ، أي ذوات نشjر . والشين  Eوالن

jحاب فjي انتشjاره وعمومjه مjن ھاھنjا ومjن ھاھنjا بjالغنم إِذا انتشjرت  Eبيه السjى تشjذا علjفترعى ، فھ

        ) 2(. )) للرعي 

فَِي في ھذه القراءة بوصف إرساله تعالى للرياح بأنھا تأتي منتشرًة انتشار الغنم بالليل واكت       

حمة على ھيأتھا العامة للرعي وھذا الوصف ُيبقي  Eأما اقتران إرسال الرياح في القراءة . الر

المشھورة بالبشارة فھو أكثر طمأنة للنفوس المستشرفة لرحمة _ جلE وع8 ؛ Sنه خبٌر محفوف 

؟  تلك التي تكون بين يدي رحمة الباري جل وع8 ، فھذا خبر آثر إلى !بالبشارة ، وأيN بشارٍة 

 Eت عليه قراءة النفوس مما نم)    �E(�vَ/�E(�vَ/�E(�vَ/�E(�vَ/ ( التي اكتفت بوصف الرياح المرسلة بالصورة الحسية المعھودة

  .في البيئة العربية ، وھي صورة انتشار الغنم للرعي في الليل 


v$)�ً( : وقد وردت لفظة     "ً�($v
"ً�($v
"ً�($v
�¢4 ���0
�ً ������ ﴿ :في القرآن الكريم في قوله تعالى ) "�"/
�� َF�>�Aَ� ��'��� �����2������ ً�
�0�� �¢4�"/
�� َF�>�Aَ� ��'��� �����2������ ً�
�0�� �¢4�"/
�� َF�>�Aَ� ��'��� �����2������ ً�
�0�� �¢4�"/
�� َF�>�Aَ� ��'��� �����2  ��� �" ��� �" ��� �" ��� �"

�J���.���A�J���.���A�J���.���A�J���.���A )3(﴾وفي قوله ، : ﴿    �=�P�-$5�� $����% �1$I�" ً�($v
" �	!�%.(�� ُS�K$(
% $1�����=�P�-$5�� $����% �1$I�" ً�($v
" �	!�%.(�� ُS�K$(
% $1�����=�P�-$5�� $����% �1$I�" ً�($v
" �	!�%.(�� ُS�K$(
% $1�����=�P�-$5�� $����% �1$I�" ً�($v
" �	!�%.(�� ُS�K$(
إJّ مسبوقة بذكر  )ُبْشًرا) فلم تأِت . ﴾$1���� )1( %

ًةً◌ بقوله تعالى Eبذكر الرياح ، ومقُفو  :﴿  �=�P�-$5�� $����% �1$I�"�=�P�-$5�� $����% �1$I�"�=�P�-$5�� $����% �1$I�"�=�P�-$5�� $����% �1$I�" ﴾ .   

                                                             

مسروق بن اSجدع اUمام أبو عائشة الھمداني الكوفي الفقيه أحد اSع8م ، أخذ عن عمرو عن معاذ وابن مسعود ) 1(

 : ،  وتذكرة الحفاظ للذھبي 398/ 2: ة Jبن حيان، وأخبار القضا 76/ 6: طبقات ابن سعد. ھ 63توفي سنة . وأبّي 

1/ 49 .   

  256/ 1: المحتسب ) 2(

  .48/  25 :سورة الفرقان ) 3(



 
 

��� 

��n�� �ُ �(َn�� �ُ �(َn�� �ُ �(َnَ)� ُ�   ( : )2(ومّما وجھُه بالحذف لدJلة الحال استغناًء بعلم المخاطب قراءة ِسَماك بن حرب        

ُ�ْ�� �=>4�!ِ"ُ�ْ�� �=>4�!ِ"ُ�ْ�� �=>4�!ِ"ُ�ْ�� �=>4�!ِ"
��
(
��
(
��
(
��
وغركم با^ اJغترار ، وتقديره على حذف : ھو كقوله  )): قال . ، بضم الغين  3((( )

كم با^ س8مة اJغترار ، ومعناه س8متكم منه مع اغتراركم : المضاف ، أي  Eومن .  )4( . ))وغر

بالنصب ، وقد  ))6( الزيَنةِ  يـَْومَ  (: واSعمش والثقفي ، ورويت عن أبي عمرو )5(ذلك قراءة الحسن

ھو عندي على حذف المضاف ، أي (( : قال . وجھھا على ث8ثة أوجه ما يعنينا منھا ھو الوجه اSول 

وقد اعتمد فيه على فھم المخاطب من أن المراد بالموعد .  )7( ))إنجاز موعدنا إِياكم في ذلك اليوم : 

ھو إنجاز الموعد J الموعد نفسه ، والقصة معروفة قبل نزول القرآن الكريم ، وھو ما يفصح عنه 


,l�K ﴿:السياق القرآني � !�% َ#ِ($?�cِ" !�O�_$�َ� $1�� !�O�8(ِْfُP�� !�OَPzِْ8َ� َ�!َJl�K,
� !�% َ#ِ($?�cِ" !�O�_$�َ� $1�� !�O�8(ِْfُP�� !�OَPzِْ8َ� َ�!َJl�K,
� !�% َ#ِ($?�cِ" !�O�_$�َ� $1�� !�O�8(ِْfُP�� !�OَPzِْ8َ� َ�!َJl�K,
� !�% َ#ِ($?�cِ" !�O�_$�َ� $1�� !�O�8(ِْfُP�� !�OَPzِْ8َ� َ�!َJ. (ٍ$?�cِ" �X�O�I�Bْ �̀Oَ4َQ (ٍ$?�cِ" �X�O�I�Bْ �̀Oَ4َQ (ٍ$?�cِ" �X�O�I�Bْ �̀Oَ4َQ (ٍ$?�cِ" �X�O�I�Bْ �̀Oَ4َQ !>� ً���D$,�� �X�O$I�"�� !�O�O$I�" Sْ��$8!َQ �=�4*ْ.� !>� ً���D$,�� �X�O$I�"�� !�O�O$I�" Sْ��$8!َQ �=�4*ْ.� !>� ً���D$,�� �X�O$I�"�� !�O�O$I�" Sْ��$8!َQ �=�4*ْ.� !>� ً���D$,�� �X�O$I�"�� !�O�O$I�" Sْ��$8!َQ �=�4*ْ.�

                                                                                                                                                                               

  . 63/  27: سورة النمل ) 1(

سماك بن حرب البكري من أھل الكوفة ، كنيته أبو المغيرة يروي عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير ، روى ) 1(

، ومشاھير علماء  4/339: الثقات ، ابن حبان : ينظر. مات في آخر وJية ھشام بن عبد الملك . عنه الثوري وشعبة 

  . 249-5/245: وسير أع8م النب8ء  ، 177: اSمصار


    ﴿ :قوله تعالى ) 2(��
(َ��ْ� �=>4�!ِ" �ُ �(َn��
��
(َ��ْ� �=>4�!ِ" �ُ �(َn��
��
(َ��ْ� �=>4�!ِ" �ُ �(َn��
��
(َ��ْ� �=>4�!ِ" �ُ �(َn�� ﴾ 14/  57:  سورة الحديد.  بفتح الغين.  

  . 312-311/  2: المحتسب ) 3(

ھو الحسن بن محمد بن عبيد _ بن أبي يزيد المكي مقرئ متصدر قرأ على شبل بن عباد عن ابن كثير وابن ) 4(

، وغاية النھاية  6/567: تھذيب الكمال : ينظر . جميًعا ، أمE المسجد الحرام ، وروى عن الشافعي رحمه _  محيصن

  . 2/276: ، وتھذيب التھذيب  1/101: 


 ���3�O%.C  ﴿: قوله تعالى ) 5(w$,�% �3�O%.C�� 
w$,�% �3�O%.C�� 
w$,�% �3�O%.C�� 
w$,�%﴾ 59/  20:  سورة طه.  بالرفع .  

. وأما قراءة الحسن فالموعد فيھا مصدر J غير ...((: ، وقد قال في ھذه القراءة الزمخشري 53/  2: المحتسب) 6(

، وقريب من  541/  2:الكشاف : ينظر. ))وطباق ھذا أيضاً من طريق المعنى. إنجاز وعدكم يوم الزينة : والمعنى

التسھيل لعلوم التنزيل ، للغرناطي الكلبي : وينظر 30/  7: مجمع البيان : ينظر. ھذا ما ذكره الشيخ الطبرسي 

وأما قراءة الحسن فالموعد فيھا مصدر J غير ، والمعنى ...((: وقال في ھذه القراءة أبو حيان. 15/ 3): ھ741(

  . 236/  6: البحر المحيط  )) إنجاز وعدكم يوم الزينة وطابق ھذا أيضاً من طريق المعنى
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[E,
K ً!/!َ]�� �N/َ� !َ��� 
1$?َ/ 
=ُg�4ْfُ/[E,
K ً!/!َ]�� �N/َ� !َ��� 
1$?َ/ 
=ُg�4ْfُ/[E,
K ً!/!َ]�� �N/َ� !َ��� 
1$?َ/ 
=ُg�4ْfُ/[E,
K ً!/!َ]�� �N/َ� !َ��� 
1$?َ/ 
=ُg�4ْfُ/ .    lE?ُ_ 
'!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJlE?ُ_ 
'!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJlE?ُ_ 
'!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJlE?ُ_ 
'!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJ)1(﴾  ؛ ففرعون ھو َمن طلب

أي أن يوم الزينة لم تكن له تلك . ، وھو يتوقع منه إنجازه  Αتحديد الموعد لحسم اSمر مع موسى 

  . وإنما Uنجاز ذلك الموعد . اSھمية عند فرعون ، وما كان له أن يستعد لحول الموعد نفسه 

�....  
ّ
 احلذف استغناء باحلال املدركة باحلس
ّ
 احلذف استغناء باحلال املدركة باحلس
ّ
 احلذف استغناء باحلال املدركة باحلس
ّ
        ::::احلذف استغناء باحلال املدركة باحلس


����������aَaَaَaَ    (: يمبالحذف استغناًء بالحال المدركة بالِحس[ قراءة يحيى وإبراھتوجيھه  ومن       ��
��
��
     ��ِ!ِ��ُ�ُ� ��a ��"�'��� ��ِ!ِ��ُ�ُ� ��a ��"�'��� ��ِ!ِ��ُ�ُ� ��a ��"�'��� ��ِ!ِ��ُ�ُ� ��a ��"�'���

xz�
�,xz�
�,xz�
�,xz�
لُُھم  )) : قال . بالياء 2( (( ,� والذين . فاعل يرى مضمر دلت عليه الحال ، أي فيرى رائيھم ومتأم[

فالذي يرى ھؤJء ھو الشخص المراقب بحواسه أفعال  )3(. )) ...في موضع نصب كقراءة الجماعة 

وكأن دJلة الحال على إضمار الفاعل لم تكن كافية عنده فراح يلتمس فيما نقله . ھؤJء المنافقين 

((  : قال . من أقوال العرب دلي8ً آخر ليشفع ھذا الدليل العقلي بدليل نقلي  -وإن لم ُيِشر إليه  –سيبويه 

وھنا  )4( . ))إذا كان غًدا فأتني ، وھو كثير : فاعل لدJلة الك8م عليه ، كقولھم الر إضمار وقد كث

دلي8ن على الفاعل المضمر ، واستقراء أكثر من دليل على إضمار الفاعل له ما  يتضافر عنده

يسوغه ؛ فالفاعل ركن من أركان الجملة وفي حذفه يختل بناؤھا ، فھو مضمر ھنا لدJلة الحال عليه 

  .ماره في مواضع معينة من جھة أخرىمن جھة ، ولتوافق أھل اللغة على إض

                                                             

  . 59،  58،  57/  20:  سورة  طه) 1(

  . 52/  5 المائدةسورة . بالتاء  ﴾oa�(�� �ِ�ِ",ُ4ُJ ��Q �1%��>�� [�(َPَQ oa�(�� �ِ�ِ",ُ4ُJ ��Q �1%��>�� [�(َPَQ oa�(�� �ِ�ِ",ُ4ُJ ��Q �1%��>�� [�(َPَQ oa�(�� �ِ�ِ",ُ4ُJ ��Q �1%��>�� [�(َPَQ  ﴿ :قوله تعالى ) 1(

  . 170/  1: ، وينظر  213/  1:  المحتسب) 2(

وإنما أضمروا ما كان مظھًرا (( : وقد قال سيبويه في إضمار ما كان ُمظھًرا استخفاًفا  ، 213/  1: صدر نفسه الم) 3(

ا : وقد تقول ... استخفاًفا ، وSن المخاطب يعلُم ما يعني فجرى بمنزلة المثل  Eإذا كان غًدا فأتني ، كأنه ذكر أمًرا إِم

ا ُصلًحا ، فقال  E224/  1: الكتاب :  ))إِذا كان غًدا فأتني : ُخصومًة وإِم .  
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 �Dـ�K 1ـ!��v]ْ  Rـ ْ[�vـ ْ[�vـ ْ[�vـ BَBَBَBَ%�ـ,$�w  %�ـ,$�w  %�ـ,$�w  %�ـ,$�w    ( :ومنه قراءة ابjن عبjاس       �  R�!ـ�K 1ـ�D 
�  R�!ـ�K 1ـ�D 
�  R�!ـ�K 1ـ�D 
تكشjف الشjدة : أي )) : قjال فjي توجيھھjا .  1((( �

كشفت الحرب : يقال و  )3() .ھ338ت(، وتبع فيه أبا جعفر النحاس )2( )) والحال الحاضرة عن ساق 

  . عن ساق إذا اشتد اSمر فيھا 

ال        Eم Eقال في توجيھه استغناًء بالحال . ))4(َواتِ طَ خَ ( : ومن توجيھه بحذف المضاف قراءة أبي الس

ي  J تتبعوا خطjوات الشjيطان ، أي آثjاره ، J تقتjدوا بjه ، وتقjديره علjى (( : المشاھدة باUدراك الحس[

فمjا يمكjن أن يjدرك بjالحس أن  )5(.)) ھذا حذف المضاف ، أي J تتبعjوا مواضjع خطjوات الشjيطان 

بُع موضعھا وأثرھjا وھjو مjا يدركjه العقjل لكل خطوة أثًرا وموضًعا ؛ والخطوة J تتبع ب Eنفسھا إنما ُيت

بواسjjطة الحjjواس ، وقjjد اسjjتغني عjjن ذكjjر المضjjاف بمjjا ھjjو مjjدرك محسjjوس مjjن السjjامع المعنjjي 

  .بالخطاب القرآني الكريم 

  :الرتجيح بني تقدير حمذوف والوصف باملصدر على سبيل املبالغة .3

مjا ھذا رجل َزْور وَصوم ونحو ذلjك فإنE : َمن َوَصف بالمصدر فقال  نE إ  ((: قال في الخصائص       

 EنS ه  ه أراد المبالغة وأنْ ساغ ذلك لهjك منjرة ذلjَدث لكثjس الَحjو نفjه ھjين  )6( ))يجعلjه بjن ترجيحjوم

jلَِميّ  Nراءة السjه  قjه بj Eا وجjة مjتقدير محذوف والوصف بالمصدر المذكور نفسه على سبيل المبالغ  :) 

                                                             


 R�!�K 1�D  ﴿ :قوله تعالى ) 1(��v]ْ
% �w$,�% R�!�K 1�D 
��v]ْ
% �w$,�% R�!�K 1�D 
��v]ْ
% �w$,�% R�!�K 1�D 
��v]ْ
% �w$,�%﴾  42/  68:  القلم سورة. ببناء الفعل للمجھول .  

  . 362/  2: المحتسب ) 2(

  . 490/  3: إعراب القرآن للنحاس : ينظر ) 3(


�b��,ُH﴿ :قوله تعالى ) 4(W�b��,ُH
W�b��,ُH
W�b��,ُH
W ﴾ نعام . بضم فائھا وعينھا ) ُغُرَفات(وزن  علىSردت في القرآن قد و.  142/ 6 :سورة ا

 . 21/ 24: ، وسورة النور  208،  168/  2 : سورة البقرة  :مواضع متعددة ھي  في الكريم

 . 233/  1: المحتسب ) 5(

  . 189/  3:  الخصائص ) 6(
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ً4����Tً4����Tً4����Tً4����T    َِ�َِ�َِ�َِ�ً�O\ً�O\ً�O\ً�O\ )1( (  قال. ، بالفتح  : )) ...أي:  على حذف المضاف ، فكأنه قال اً فھو إذ ، qلقد جئتم شيئا ذا أَد 

شjjئت علjjى حjjذف  وَعjjْدل وضjjيف ، تصjjفه بالمصjjدر إنْ  )2(رجjjل َزْور :  فھjjو كقjjولھم. ذا قjjوة : 

تجعله نفسه ھو المصدر  شئت على وجه آخر أصنع من ھذا وألطف ، وذلك على أنْ  المضاف ، وإنْ 

   )3(. ))  ... للمبالغة

رت ... (( :  قjال.   ))M���,)4َــ+�!���  ,���Mَــ+�!���  ,���Mَــ+�!���  ,���Mَــ+�!���   (:  ومنه توجيھه قjراءة اSعمjش       Eدjدًرا وقjه مصjئت جعلتjوإن ش

ة . J ُترى إJّ آثار مسكِنھم :  حذف المضاف ، أي E5(. )) فلّما كان مصدًرا لم َيلِْق لفظ الجمعي(  

       Eذلك  والظاھر أنjاز ؛ لjاب المجjي بjدخل فjتساع في المعنى الذي يJالوصف بالمصدر ھو من ا

: نجد ابن جني يستشھد ببيت الخنساء الذي J يكاد يخلو منه كتاب من كتب علم المعاني ، وھو قولھا 
)6(  

َكَرت         فإِنE َتْرَتُع ما َغَفلَْت ح            Eوإِْدَبـارُ ما ھي إِْقَبـاٌل تى إذا اد  

:  إِن شئت على ذات إِقباٍل وإِدبار ، وإِن شئت جعلتھا ھي اUِقبال واUِدبار ، أيْ (( : وقال معل[ًقا عليه  

مخلوقة منھما ، ويدلNك على ھذا معنى عندھم J على حذف المضاف ، بل Sنھم جعلوه الحjدث نفسjه 

���� �ْ� ﴿) : سبحانه(ويكفي من ھذا كل[ه قوله ... �K�ْ� �����K�ْ� �����K�ْ� �����KFٍ���S ���, �#4���ْ�GFٍ���S ���, �#4���ْ�GFٍ���S ���, �#4���ْ�GFٍ���S ���, �#4���ْ�G    )7(﴾ ) نبياءSية:  سورة اOأيْ  )37من ا ، 

                                                             

�ُ�� 4����Tً (ِ\�Oً ﴿: قوله تعالى ) 1(ْ�ِ; � َ&َ�ً�O\ِ) ً4����T ��ُ�ْ�ِ; � َ&َ�ً�O\ِ) ً4����T ��ُ�ْ�ِ; � َ&َ�ً�O\ِ) ً4����T ��ُ� . 89: سورة مريم ) . إد(﴾ بكسر ھمزة �َ&َ � ;ِ�ْ

 .زائر : رجل َزْور ) 2(

  .46 -  45/  2: المحتسب ) 3(

�4 ,���4:�+�!���﴿ : قوله تعالى ) 4(�ِ) ��
�" Z ���5�1�QَGَa���!�+�:4���, 4��ِ) ��
�" Z ���5�1�QَGَa���!�+�:4���, 4��ِ) ��
�" Z ���5�1�QَGَa���!�+�:4���, 4��ِ) ��
�" Z ���5�1�QَGَa حقاف . ﴾ بالجمعJ25/ 46: سورة ا .  

  . 9/149: مجمع البيان : ، وينظر  266/ 2: المحتسب ) 5(

 . 46،  43/  2: المحتسب : ينظر ) 6(

  . 37/  21: سورة اSنبياء ) 7(
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ين:  أيْ  ـما ھي إِْقَبـاٌل وإِْدَبـارُ  : (فقول الخنساء  )1(.  )) ... من الَعَجلة J من الط[ Eة ) فإِنjيراد به المبالغ

 Eبيل  على معنى أنjى سjا علjدث منھjوع الحjك لوقjذات ؛ وذلjا الjى عنھjالناقة تحولت إلى حدث وانمح

علjى : ا تقدير الك8م إنھا ذات إقبال وإدبار ، أو على تأويjل المصjدر باسjم الفاعjل ، أي وأمE . الكثرة 

ة واحدة  مقبلة مدبرة ف8 يفيد الكثرة وJ المبالغة بل ُيقال ذلك وإنْ  E2(. حدث مر(  

ا 
ً
ا ثالث
ً
ا ثالث
ً
ا ثالث
ً
  :احلذف الذي تقتضيه الصنعة اإلعرابية احلذف الذي تقتضيه الصنعة اإلعرابية احلذف الذي تقتضيه الصنعة اإلعرابية احلذف الذي تقتضيه الصنعة اإلعرابية     :ثالث

غير صناعي ، وينقسم : أحدھما : إلى أنE الحذف نوعان ) ھ761ت(ذھب ابن ھشام اSنصاري                         

: على حالي ومقالي ، وقد تقدم ك8منا فيه على وفق ما استقصيناه  في المحتسب من أمثلة ، واOخjر 

وبناء علjى .  )3( .حويون ؛ SنEه إنEما ُعرف من جھة الصناعة صناعي ، وھذا ما يختص بمعرفته الن

لjيس ) )4(زِيـُدونَ يَ َوَأْرَسـْلَناُه ِإلَـى ِمائَـِة َأْلـٍف وَ  ( Αوجه قراءة جعفر بن محمjد الصjادقالنوع من الحذف  ھذا

ھjjل لقولjjه : ُيقjjال  فjjي ھjjذه اOيjjة إعjjراب حسjjن ، وصjjنعة صjjالحة ؛ وذلjjك أنْ ((  : قjjال ) . أو(فيھjjا 

: ًئا موضع من اUعراب ، أو ھjو مرفjوع اللفjظ لوقوعjه موقjع اJسjم َحْسjُب ، كقولjك مبتjدِ  )زِيُدونَ يَ وَ (

 Eيزيدون ؟ والجواب أن  EنS فع ؛ Eعراب ، وھو الرUذوف ، أيْ له موضًعا من اjدإٍ محjم :  ه خبُر مبتjوھ

مررت برجٍل مثل اSسjد ، وھjو : ، فھو كقولك والواو لعطف جملة على جملة . ئة ـيزيدون على المِ 

�َ: ( وكjذلك قjراءة الجماعjة ... ولقيت رج8ً جjواًدا ، وھjو و_ فjوق الجjواد. و_ِ أَشجع $�$�$�$�    �%�%�%�% �A�
، ) Cِ%ـ�
�Cِ �A%ـ�
�Cِ �A%ـ�
�Cِ �A%ـ�

الضjمير : يعنjي برفjع المبتjدأ  )5( .))يزيjدون ، فحjذف المبتjدأ لدJلjة الموضjع عليjه أو ھم : وتقديره 

  ) .ويزيدون(مبتدأً ، إذ افترضت الصنعة اUعرابية تقدير مبتدأ محذوف لجملة  المقدر) ھم(

                                                             

  . 46/  2: المحتسب ) 1(

  .102 – 101: الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا : ينظر ) 2(

 .362/  2: مغني اللبيب : ينظر ) 3(

�ْ+��w4 (ِ��Nَc4�, jَ �َْ��� ��2َ "�ِ�" �2#� ﴿: قوله تعالى ) 4(�>�Aَ��2�#2� "�ِ�" �2َ� ���َْ� �Nَc4�, jَ�ِ) �w4�+ْ��>�Aَ��2�#2� "�ِ�" �2َ� ���َْ� �Nَc4�, jَ�ِ) �w4�+ْ��>�Aَ��2�#2� "�ِ�" �2َ� ���َْ� �Nَc4�, jَ�ِ) �w4�+ْ��>�Aَ��2 147/  37: ﴾ سورة الصافات .  

 .227 – 226/  2: المحتسب ) 5(



 
 

��� 

وقد يرد قراءة شاذًة ويِسُمھا بالضعف إذا عارضتھا الصنعة ، فيرفض تقدير محذوف إن لم يجد       

ــl   ﴿: )1(فjjي الك8jjم شjjروط الحjjذف ومسjjوغاته ، ومjjن ذلjjك تضjjعيفه قjjراءة ابjjن َيعَمjjر َ4�D ً!ــ�!�-َB lــ َ4�D ً!ــ�!�-َB lــ َ4�D ً!ــ�!�-َB lــ َ4�D ً!ــ�!�-َB ــ���� ــ���� ��< ــ���� ��< ــ���� ��< >��


��c$5َــ1
��c$5َــ1
��c$5َــ1
ھjjذا مسَتضjjعف فjjي اUعjjراب عنjjدنا ؛ لحjjذفك  ((: قjjال ) . 154:مjjن اOيjjة اSنعjjامسjjورة ( ﴾)2(��c$5َــ1

مjن ھنjا ضjعيف ؛ ) ھjو(تماما على الذي ھو أحسن ، وحjذف : المبتدأ العائد على الذي ؛ SنE تقديره 

الھاُء المنصوبة بالفعل الjذي ھjو صjلتھا ، نحjو مjررت بالjذي  –وذلك أنEه إنEما ُيحذف من صلة الذي 

ضjjربَت أي ضjjربته ، وأكرمjjت الjjذي أھنjjَت أْي أھنَتjjه ، فالھjjاء ضjjمير المفعjjول ومjjن المفعjjول بjjد� ، 

وطال اJسم بصلته ، فحذفت الھاء لذلك ، وليس المبتدأ بني[jف وJ فضjلة فيحjذف تخفيًفjا  ، وJ سjيما 

  )3( . ))وھو عائد الموصول 

 Eقال . في حذفه ضعٌف  وھذا رأي سيبويه ، فالعائد عنده ھو بعض الصلة ؛ لذا فإن :))  Eكفى  واعلم أن

، ]  Sن ھjو مjن بعjض الصjلة [ يكjون فيjه ھjو ،  بنا فض8ً على َمن غيُرنا أجوُد وفيه ضjعٌف إJ أنْ 

زعم ...  ﴾ اماً َعَلى الِذَي َأْحَسنُ َتمَ  ﴿: وھو نحو مررُت بأيNھم أفضُل ، وكما قرأ بعض الناس ھذه اOية 

ما أنا بالذي قائٌل لك سوًءا ، وما أنا بالذي قائٌل لك : ه سمع من العرب رج8ً يقول أنE رحمه _ الخليل 

   )4(. ))قبيًحا 

  : ، وذكرھا ابن يعيش كاOتي وقد وضع النحاة شروًطا ث8ثة لحذف العائد       

المفعjjjول عنjjjدھم  يكjjjون العائjjjد ضjjjميًرا منصjjjوًبا J ضjjjميًرا مرفوًعjjjا وJ مجjjjروًرا ؛ SنE  أنْ  .�

 .والمستغنى عنه ، كالفضلة 

 .J منفص8 ؛ لكثرة حروف المنفصل يكون العائد متص8  وأنْ   .�

                                                             

على ابن عمر وابن عباس ، وعرض عليه أبو عمرو بن  أبو سليمان العدواني البصري ، تابعي جليل ، عرض) 1(

  . 381/ 2: غاية النھاية . الع8ء وابن أبي إسحاق 

��1�c$5َ     ﴿:  قوله تعالى ) 2( ����>�� lَ4�D ً!�!�-َB �1�c$5َ� ����>�� lَ4�D ً!�!�-َB �1�c$5َ� ����>�� lَ4�D ً!�!�-َB �1�c$5َ� ����>�� lَ4�D ً!�!�-َB﴾  نعامسورة ) . أحسن(بنصبS154/  6:  ا.  

-1/67: ، وتفسير ابن كثير  4/196 :، ومجمع البيان  2/365: المحرر الوجيز : ، وينظر  1/234: المحتسب ) 3(

68 .  

  . 108 – 107/  2: كتاب سيبويه ) 4(
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  )1( .يكون على حذفه دليل  وأنْ   .�

العائjد المرفjوع ، فھjو يوجjه لم يخرج أبو الفتح عما قّعjده النحjاة فjي مسjألة ضjعف حjذف و       

 Eذف ، وإنjذا الحjرفض ھjت J يjة التjنعة النحويjاس الصjى أسjّعفه ، حذف العائد المرفوع علjا تضjم

 Eراءة فوجه الجواز في الحذف موجود ، ولكنjه قjي توجيjه غير راجح ، وقد أفصح عن ھذا الرأي ف

ھا ھنا اسم موصول ) ما( وجه ذلك أنE  ((: قال في توجيھھا . بالرفع  ))3( َمَثًال ما بـَُعوَضةٌ  ( : )2( رؤبة

، فحذف العائد علjى الموصjول ،  مثJ ً8 يستحي أن يضرب الذي ھو بعوضة ٌ : بمنزلة الذي ، أي 

ضjربت : ھنا ضعيف ؛ Sنه ليس فضjلة كالھjاء فjي نحjو قولjك  من وحذف الضمير... وھو مبتدأ 

  )4( .)) كلمته : الذي كلمت ، أي 

jلمّي         Nراھيم والسjى وإبjولم يعدم القياس في حذف الضمير العائد إذا جاء خبًرا في قراءة يحي :) 

A,ُ�$6�% �3�I4�!�i�ْ� 
�]ْ
?َQَ�A,ُ�$6�% �3�I4�!�i�ْ� 
�]ْ
?َQَ�A,ُ�$6�% �3�I4�!�i�ْ� 
�]ْ
?َQَ�A,ُ�$6�% �3�I4�!�i�ْ� 
�]ْ
?َQَ�وھو ليس بفضلة ، ووجه القياس  عائد الخبر وجھھا بحذف.  بالياء ورفع الميم) )5(

لحال عنده أقرب إلى الخبر ؛ SنEھا ضرب من وا. عنده ھو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال ، أو الصفة 

 Eرjا ، وأقjائز ھنjر جjد الخبjذف عائjى أّن حjل إلjف وصjوي المتكلjالخبر ، وبناًء على ھذا القياس النح

  )6( . )) وھذا وإن كانت فيه صنعة فإنه ليس بخطأ ((: بوجود الصنعة في الحذف بقوله 

  

                                                             

  . 119/  3: شرح المفصل ، المجلد الثاني : ينظر ) 1(

  .106: مرت ترجمته في الفصل الثالث ) 2(

�, LWَ	Nَm��7�� 4 ﴿: تمام اOية ) 3(�,Nَm��7�� 4	, LWَ��,Nَm��7�� 4	, LWَ��,Nَm��7�� 4	, LWَ�  .26/  2:  البقرةسورة ) . بعوضة(بنصب  ً﴾,�

  . 1/243: ، وتفسير القرطبي  1/111: المحرر الوجيز : ، وينظر  64 / 1: المحتسب ) 4(

��4���	V�1�" �Nُ�#�﴿ : قوله تعالى ) 5(���ْ� ��Mْ�5َaَ��#�ُV�1�" �N	�����4���ْ� ��Mْ�5َaَ��#�ُV�1�" �N	�����4���ْ� ��Mْ�5َaَ��#�ُV�1�" �N	�����4���ْ� ��Mْ�5َaَ� ﴾ . 50/  5: المائدة ) . حكم(بنصب .  

  . 3/516: والبحر .  2/202: المحرر الوجيز : ، وينظر  211/  1: المحتسب ) 6(
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، ومجاھjjد ، الحسjjن  مjjا تقتضjjيه الصjjنعة اUعرابيjjة وجjjه قjjراءة: وبنjjاًء علjjى ھjjذا الjjدليل ، أي       


 ( : وعيسى الھمداني، وطلحة بن مصّرف �
�
�
�
'!�O�� !��
;,ُJ
'!�O�� !��
;,ُJ
'!�O�� !��
;,ُJ
'!�O�� !��
;,ُJ)1( ( .قال  : )) افjھذا عندنا على حذف المض

jم[ ھjو المصjدر ، والمصjدر  ذو ُوقوِدھا ، أو أَصjحاُب ُوقوِدھjا النjاُس ، وذلjك أنE :  ، أي Eوَد بالضjالُوق

اُر وَ :  ليس بالناس لكن قد جاء عنھم الَوقود بالفتح في المصدر ، لقولھم Eُت  قوًدا ، ومثلهَوَقَدت النjأُولِْع

: وكjان أبjو بكjر يقjول فjي قjولھم  به َولُوًعا ، وھو ُحسُن الَقُبوِل منjك ، كلjه شjاذ والبjاب ھjو الضjم ،

أْت َوضوًءا Eتوض  : Eإن  Eدرٍ ھذا المفتوح ليس مصدًرا ، وإنjفة مصjذوفٍ  ما ھو صjمح  ... EنS  وَءjالَوض

jاكوتةِ  بjي[نُ  سjاكوتٌ  رجjلٌ : في نوادر أبي زيjد  وقرأت على أبي عليّ . عنده صفة من الَوضاَءة  Eالس  .

jj فjjي الَوضjjوء أنْ  كjjرٍ أبjjي بَ  مjjذھبِ  قيjjاسُ : فقjjال  Eى أنjjذا علjjون ھjjلٌ يكjjاكوتٌ  ه أراد رجjjي[نُ  سjjكتة  بjj Eالس

اكوتة  E2()) الس( .  

 
َ
 احل
َ
 احل
َ
 احل
َ
 احل

ْ
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ْ
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ْ
 م
ْ
 ــــم

ُ
 ل
ُ
 ل
ُ
 ل
ُ
        ى ى ى ى ــــعلى املعنعلى املعنعلى املعنعلى املعن    ل

 ومjذھبٌ  بعيjدٌ  مjن العربيjةِ  رٌ وْ َغj ھjذا الشjرجَ  أنE  علjمْ إ(( : قال أبو الفتح في الحمل على المعنى        

ا كتأنيjjث المjjذكر وتjjذكير المؤنjjث ا ومنظوًمjjالك8jjم منثjjورً  وفصjjيحُ  قjjد ورد بjjه القjjرآنُ .  فسjjيحٌ  نjjازحٌ 

معنى الواحد في الجماعة والجماعة فjي الواحjد وفjي حمjل الثjاني علjى لفjظ قjد يكjون عليjه  وتصور

  )3( . )) ... اSول أص8 كان ذلك اللفظ أو فرعا وغير ذلك

والحمل على المعنى يراد به حمل اJسjم علjى معنjى متjوھم يتصjوره العربjي ، ويحمjل ك8مjه       

مالحمل عل: (عليه ؛ لذا قال النحاة عنه  Nى التوھ ( طلحjلون مصjم يفضjغير أنھ)ىjى المعنjل علjالحم (

ًبjا ، وقjد صjرح النحjاة بjأنE اSصjَل ھjو الحمjل علjى اللفjظ  Nة تأدjوص القرآنيjفي النصj Eي ، وفضjلوه ف

  )4( )) ما يحمل على المعنى وحمله على اللفظ أجود ((:  دالمبر[  لاق. التوجيه على الحمل على المعنى 
  .ه ابن جني منھا في توجيھه النحويمظاھر كثيرة سنقتصر على ما وظف المعنىوللحمل على .   )4(

                                                             


  ﴿: قوله تعالى ) 1('!�O�� !��
;,ُJ�� 
'!�O�� !��
;,ُJ�� 
'!�O�� !��
;,ُJ�� 
'!�O�� !��
;,ُJ��﴾  24/  2 : سورة البقرة. بفتح الواو  .  

   . 63/ 1:  المحتسب) 2(

  . 411/  2: الخصائص ) 13(

  . 371،  4/112: المقتضب ) 4(
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والكثيjjر فjjي القjjرآن الحمjjل علjjى اللفjjظ ، ولjjم يجjjيء الحمjjل علjjى المعنjjى ابتjjداء إJّ فjjي بعjjض                         

مjن  أعjطِ : (، ومراعاة المعنى تصير واجبة إذا حصل لبس بمراعjاة اللفjظ ، ف8j تقjول  )1(المواضع 

: لjئ8 يلتjبس المjذكر بالمؤنjث ، وتقjول ) أعjِط مjن سjألتك: (إذا كان السjائل أنثjى ؛ بjل تقjول ) سألك

أمjا إذا كjان ھنjاك ) . اسjتقبلت مjن زارنjي: (إذا كان الزائر أنثjى ، وJ تقjول ) استقبلت من زارتني(

 )2( ومراعjاة المعنjى ،وفيما عjدا ذلjك يجjوز مراعjاة اللفjظ . قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ 

، فاSولى تقديم الحمjل علjى  مراعاة اللفظ أحسن وأولى عند العرب ، وإذا اجتمع الحم8ن إنE : وقيل 

 نjا ينبغjي لنjا أنْ ولكنE  )3(القjرآن الكjريم ، اللفظ ، ثم الحمل على المعنى كما ھو شأن أكثر ما ورد في 

هنولي خصوصية التركيب القرآني ودقّ  Eى ا ته وتفردjين علjن الحملjم qلية أيjنتباھنا قبل أْن نقطع بأفض

صاحبه ، فالكثرة J تكون دلي8 على اSفضلية دائًمjا ، والjرأي فيمjا نjرى ھjو مjا قالjه الjدكتور خليjل 

ون Nبنيان الحس  ،   Eه  ((وھو أنjرآن نفسjوفق في ھذا الشأن أْن ُيستخلص الحكم بذلك مما جاء في القSا

  )4(.  ))جاء في القرآن أكثر من تقديم الحمل على المعنى الحمل على اللفظ  ، فيقال إنE تقديم

إليه للتعبير والحمل على المعنى J يعني العدول عن الحمل على اللفظ في كل[ اSحوال إنEما ُيلجأ       

  )5(. يه الحمل على اللفظ عن معنًى آخر غير المعنى اSول الذي يؤد[ 

البjاب  شjغل ھjذا )6() الخصjائص(لذي خصص للحمل على المعنى باًبا فjي كتابjه وأبو الفتح ا        

ا من توجيھه النحوي في كتابه المحتسب ، ورأى أنEه ُيعدN مjذھًبا  مjن أسjّد وأدمjث مjذاھب (( جانباً مھّمً

فه بحسب  )) ... عليjه مjا ُيjؤِثُرهُ العربية ؛ وذلك أنEه يملك فيه المعنى عنان الك8م فيأخذه إليه ، ويصر[

أواصjر متينjة بjين النحjو  ؛ لذا فقد التمس فيه ، وفjي غيjره ممjا حفلjت بjه القjراءات القرآنيjة عقjد) 7(

                                                             

  . 289/  3دراسات Sسلوب القرآن الكريم ، القسم اSول ، : ينظر ) 2(

  . 124،  123/  1: معاني النحو : ينظر ) 3(

  . 289/  3: دراسات Sسلوب القرآن الكريم ، القسم اSول : ينظر ) 4(

 . 177: النحويون والقرآن ) 5(

 . 294: نظرية المعنى في الدراسات النحوية : ينظر ) 6(

  . 435 – 416/  2: الخصائص : ينظر ) 7(

  . 52/  1: المحتسب ) 1(



 
 

�5� 

النحو معنى قبل كل  يثبت أنE  أنْ والمعنى في كل[ ما يعرض من آراء وتوجيھات ، حتى بدا كأنEه يريد 

  )1(. شيء 

القراءات القرآنية التي ذكرھا في كتابه المحتسب ه جملة من الحمل على المعنى وجE وعلى وفق       

ِ�<ـ!  ����ـ! %
 ����ـ! %
 ����ـ! %
 ����ـ! %
 (:  )2( )ھ68ت(، ومن ھذه القراءات قراءة أبjي طjالوت عبjد الس8jم بjن شjداد �A,
Dْـ��f  !ـ>�ِ �A,
Dْـ��f  !ـ>�ِ �A,
Dْـ��f  !ـ>�ِ �A,
Dْـ��f  ْأَنْـُفَسـُهم 

 خjدعت زيjًدا نفسjه ؛ ومعنjاه عjن نفسjه ، فjإنْ : ھذا على قولك (( : قال . ، بضم الياء وفتح الدال ))3(

���P$Wَـ!�� �
,�KـJ lَ,$��ـ=
    ���P$Wَـ!�� �
,�KـJ lَ,$��ـ=
    ���P$Wَـ!�� �
,�KـJ lَ,$��ـ=
    ���P$Wَـ!�� �
,�KـJ lَ,$��ـ=
     ﴿) : عjزE اسjمه(ذف حرف الجjر ، فوصjل الفعjل ، كقولjه ح: ھذا شئت قلت على 

Em
8�� �Z��$6�KEm
8�� �Z��$6�KEm
8�� �Z��$6�KEm
8�� �Z��$6�K )4( من قومه ، وقوله : ﴾، أي :  

  )5( أمرُتك الخيرَ 

   )6(.  )) ...، فأضمر له ما ينصبه حمله على المعنى: شئت قلت  وإنْ . بالخير : أي 

                                                             

  . 267: القراءات القرآنية وتوجيھھا النحوي : ينظر ) 2(

، الجرح والتعديل  131/ 5الثقات Jبن حبان  :ينظر  (. أبيه ، وروى عن الحسن بن دينار روى القراءة عن ) 3(

 ) .45/ 6: للرازي 

4�,�2 "��7�0
�2#�    ﴿: قوله تعالى ) 3( ���!��ُvْ�َ� 4�� ِ) �#��S� ْ{�" 4�,�2�#2�
�7�0�" 4�,�2 ���!��ُvْ�َ� 4�� ِ) �#��S� ْ{�" 4�,�2�#2�
�7�0�" 4�,�2 ���!��ُvْ�َ� 4�� ِ) �#��S� ْ{�" 4�,�2�#2�
�7�0�" 4�,�2 ���!��ُvْ�َ� 4�� ِ) �#��S� ْ{�" 4�,�29/ 2:سورة البقرة ) . يخدعون(﴾ بفتح ياء المضارعة في. 

  . 155/  7: راف سورة اSع )4(

  : يكرب من قول عمرو بن معد)  6(

: ينظر                              ماٍل وذا َنَشـبِ  قد تركُتَك ذا       أمرُتَك الَخيَر فافَعلْ ما أُِمْرَت به                

  . 37/  1: الكتاب 

  . 52 – 51: المحتسب ) 7(
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ُقوَلن  (: ومن ذلك قراءة الحسن        (( : ه ھjذه القjراءة بقولjه وقد وجE . ال8م على الجمع  بضمّ  ))1( لَيـَ

ھنjاك جماعjة  معنjاه أنJ  E على لفظھا الذي ھو قراءة الجماعjة ، لكjنE ) َمن(أعاد الضمير على معنى 

 ﴿: منھم ، فما كان جمًعا في المعنى أُعيد الضمير على معنjاه دون لفظjه كقولjه  واحدٍ  ھذا وصف كل[ 

�X$Iَ� ِ �A,
��-َP$c�% $1�� $�
�$O�����X$Iَ� ِ �A,
��-َP$c�% $1�� $�
�$O�����X$Iَ� ِ �A,
��-َP$c�% $1�� $�
�$O�����X$Iَ� ِ �A,
��-َP$c�% $1�� $�
�$O���� )2(  Eالحال فيھما واحدة وكأن ﴾ jظ خوفjي اللفjكال  اً الموضع لحقه احتياط فjن إشjم

ه واحد وJ أكثر منه ، فاعرفjه ھذا حكٌم ساٍر ، وJ ُيرى أنE  لُيعلم أنE )  َلَيقُولُنE  (معناه ، فُضمE ال8م من 
 (( .)3(  

 ((  : قjال فjي توجيھھjا. خفيفjة الjذال ) )jِ" )4%ـ!�b ��4<ـ=�  "jِ%ـ!�b ��4<ـ=�  "jِ%ـ!�b ��4<ـ=�  "jِ%ـ!�b ��4<ـ=�      \�\�\�\� َـ�َ  َـ�َ  َـ�َ  َـ�َ ��-�1$ ��-�1$ ��-�1$ ��-�1$ (: ومن ذلك قراءة يحيى وإبراھيم        

بھا ، وما أكثر ھذا ه في معنى مكر بھا ، وكفر وذلك SنE يكون الباء ھنا حم8ً على المعنى ،  ينبغي أنْ 

  )5(. )) ...النحو في ھذه اللغة

ْد   ((: قال  ))Η( : ) ُf �Jِ� ��ُM�5�"ُf �Jِ� ��ُM�5�"ُf �Jِ� ��ُM�5�"ُf �Jِ� ��ُM�5�"��ُM+/, ٍH� �S 2��ُM+/, ٍH� �S 2��ُM+/, ٍH� �S 2��ُM+/, ٍH� �S 2)6( وجعفر بن محمد، ومنه قراءة محمد بن علي            لم يوح[

ْد ذو SنE الواحد يكفي في الحكم ، لكنEه أراد معنى َمْن  يحكم به َمن يعدل ، وَمن تكون  ، أيْ يوح[

أنE ھذا الوجه الذي ذكره أبو الفتح بعيٌد ) ھ548ت(ورأى الطبرسي  )7( . ))ل8ثنين كما تكون للواحد 

                                                             

  . 73/  4 : سورة النساء.  ، بفتح ال8م  ﴾�U�Iَ� �1َ�,ُU�Iَ� �1َ�,ُU�Iَ� �1َ�,ُU�Iَُ,��1َ  ﴿ :في القراءة المشھورة ) 1(

  .42/  10: سورة يونس  )2(

  . 192/  1: المحتسب ) 3(

  . 157/  6 : سورة اSنعام. بتضعيف الذال  ﴾��-��b!%jِ" �\>�َ  $1�-�� �=>4�� �b!%jِ" �\>�َ  $1�-�� �=>4�� �b!%jِ" �\>�َ  $1�-�� �=>4�� �b!%jِ" �\>�َ  $1 ��4<=�  ﴿: قوله تعالى) 4(

ووصف .  303/  3: ، وتفسير البحر المحيط  2/132: إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر  235/  1: المحتسب ) 5(

  . 80/ 5: تفسير اOلوسي .  ))وذلك سائغ شائع  ((: اOلوسي في تفسيره الحمل على المعنى في مثل ھذه القراءة بقوله 

�ٍ �.O    ﴿: قوله تعالى ) 6($��D ���َ^ �=ِ" 
�ُ]$?�%O.� ٍ�$��D ���َ^ �=ِ" 
�ُ]$?�%O.� ٍ�$��D ���َ^ �=ِ" 
�ُ]$?�%O.� ٍ�$��D ���َ^ �=ِ" 
  .95/ 5:  المائدةسورة ) . ذو( بتثنية  ﴾[ُ�$ [ُ�$ [ُ�$ [ُ�$ %�?$[ُ�

  . 313) : ھ573(فقه القرآن للقطب الراوندي : ، وينظر  219/  1: المحتسب ) 7(
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�2 4�+�.�7ْ�َ� �َfِ)�2 4�+�.�7ْ�َ� �َfِ)�2 4�+�.�7ْ�َ� �َfِ)�2(fَِ� ��7ْ�َ.�+�4   ﴿:في القرآن الكريم بمعنى الجماعة في قوله تعالى ) ذو( في حين جاءت  )1(. غير مفھوم 

�2 �z�
�Sَ� ِ#4���ِ�ْ�� jَ��S�2 �z�
�Sَ� ِ#4���ِ�ْ�� jَ��S�2 �z�
�Sَ� ِ#4���ِ�ْ�� jَ��S�2 �z�
�Sَ� ِ#4���ِ�ْ�� jَ��S�ٍ"
ِ�S $4�S�\ 2ُ'َa �
	0�� �J	��, �َfِ)�2 �Jِ1��4��ِ� �Gَ��ٍ"
ِ�S $4�S�\ 2ُ'َa �
	0�� �J	��, �َfِ)�2 �Jِ1��4��ِ� �Gَ��ٍ"
ِ�S $4�S�\ 2ُ'َa �
	0�� �J	��, �َfِ)�2 �Jِ1��4��ِ� �Gَ��ٍ"
ِ�S $4�S�\ 2ُ'َa �
	0�� �J	��, �َfِ)�2 �Jِ1��4��ِ� �Gَ� )2( 4�5#� ﴿: ﴾، وفي قوله تعالى�"	
���2 ���6�7ْ�� 2ُf �P�5ْ���2�#4�5�"	
���2 ���6�7ْ�� 2ُf �P�5ْ���2�#4�5�"	
���2 ���6�7ْ�� 2ُf �P�5ْ���2�#4�5�"	
���2 ���6�7ْ�� 2ُf �P�5ْ���2 

  . ، والمراد من اOية اSولى جنس اUنسان ، ومن اOية الثانية جنس الَحّب   ﴾)3(

 ))4(,�ـ+Mُ�	  ,�ـ+Mُ�	  ,�ـ+Mُ�	  ,�ـ+�ُM	   YYYY�3Gْ�3Gْ�3Gْ�3Gْ"�4 ����4$ ��+	1ِ�/ ,�� "�4 ����4$ ��+	1ِ�/ ,�� "�4 ����4$ ��+	1ِ�/ ,�� "�4 ����4$ ��+	1ِ�/ ,��  (: ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد اSسواري ، ورويت عن يعقوب        

أيEة امjرأة أتjت : ھنا امرأة في المعنى ، فكأنEه قال ) َمن(ھذا حمٌل على المعنى ، كأنE  ((: قال . بالتاء 

   )5(.  ))...وھو كثير في الك8م . منكن بفاحشة ، أو تأت بفاحشة 

�ـ�J :َ��ـ��       E�N�N�N�Nَـِ
 ���A.�ـ  Eَـِ
 ���A.�ـ  Eَـِ
 ���A.�ـ  Eَـِ
 ���A.�ـ  �َ�َ�َ�َ( :  )6(ومنjه قjراءة الجحjدري ، وابjن السjميفع  ،  وأبjjي حيjوة        ��ـ�J :َ��ـ��   ����ـ�J :َ��ـ��   ����ـ�J :َ��ـ��   �����ُYُYُYُY7( ��5ِــ���5ِــ���5ِــ���5ِــ�((  .)) 

، حم8j علjى المعنjى J علjى اللفjظ ، وذلjك أنE  منصjوبة الموضjع علjى الحjال )ْحِيـي تُ َكْيـَف  (وجملة 

 Jستفھام والخبر معنيان متدافعان ، وتلخيص كونه حاJاللفظ استفھام ، والحال ضرٌب من الخبر ، وا

فالحال ھنا يخبر عن صاحب  )8(. ))فانظر إلى أثر رحمة _ محيية ل�رض بعد موتھا: أنEه كأنه قال 

                                                             

  3/417:مجمع البيان : ينظر ) 1(

  . 51/  41: سورة فصلت  )2(

  . 12/  55: سورة الرحمن  )3(

  . 30/  33:  اSحزابسورة . بالياء  ﴾%�! /�O�� �bْ`�% 1�� .�ِ6�O�� F!�c�/ !�% �1ُ]O�� �bْ`�% 1�� .�ِ6�O�� F!�c�/ !�% �1ُ]O�� �bْ`�% 1�� .�ِ6�O�� F!�c�/ !�% �1ُ]O�� �bْ`�% 1�� .�ِ6�O�� F!�c[�1ُ  ﴿: قوله تعالى ) 4(

  . 179/  2: المحتسب ) 5(

شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة ، ومقرئ أھل الشام ، روى القراءة عن أبي ) 6(

/  1: غاية النھاية . ھ 203توفي سنة . حيوة وآخرون  البرھسم عمران بن عثمان والكسائي ، وروى عنه قراءته ابنه

325 .  


?$َ`�ْ� �ِI��a$  ﴿ :قوله تعالى  )7(% ��$Iَ  �=>4�� �N�-$5�� ِ�!َ�Y lَ�ِ $(ُ�/!َQ �a$�َ`�ْ� �ِI$?
% ��$Iَ  �=>4�� �N�-$5�� ِ�!َ�Y lَ�ِ $(ُ�/!َQ �a$�َ`�ْ� �ِI$?
% ��$Iَ  �=>4�� �N�-$5�� ِ�!َ�Y lَ�ِ $(ُ�/!َQ �a$�َ`�ْ� �ِI$?
% ��$Iَ  �=>4�� �N�-$5�� ِ�!َ�Y lَ�ِ $(ُ�/!َQ﴾  بالياء في)50/  30:  الرومسورة ) . ُيْحيي.  

  . 4/342: المحرر الوجيز : ، وينظر  165/  2: المحتسب ) 8(
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عزE وجّل كيف يحيي  �صاحب الحال ، واJستفھام غير حقيقي ، والمراد منه التدبNر في آثار رحمة 

اSرض الميتة ، ويجعلھا تنطق بالحياة ، وتخضjّر ، فھjذه الرحمjة صjورة تقjرب إلjى اSذھjان إحيjاء 

يبث الحياة في اSرض أمام اSنظار  الموتى من جديد ، وھو على كل[ شيء قدير ، فھو جل وع8 كما

قjjادٌر فjjي يjjوم البعjjث علjjى بjjث الحيjjاة فjjي اSجسjjاد التjjي تكتنفھjjا ھjjذه اSرض ، وكمjjا تنشjjقN اSرُض 

لبة للنبات فيخرج بإذن رب[ه ستنشق في يوم القيامة لشيء آخر ھو  Nأجساد الموتى : الص.  

أراد بjه أْن يبعjد شjبھة كjون الجملjة ) الحjال ضjرب مjن الخبjر: ( ومعلوم من قjول ابjن جنjي        

. اJستفھامية في لفظھا أْن تكون ھي الحال ، وذلك J يجوز في كْنِه اSحوال ؛ SنEھا تصjف الھيئjات 

  .والھيأة J توصف باJستفھام ، ف8 مناص من حمل لفظ اJستفھام على معناه

الحمjل علjى المعنjى قjراءة الحسjن ومن توجيھه بالعطف على المعنى ، وھو الشطر اOخر من       

��  (: عمjرو واSعمش والثقفي ، ورويت عن أبjي  �� "�ـ�� �� "�ـ�� �� "�ـ�� ھھjا علjى وجھjين  ))1( ���/"+�ـ�N ���/"+�ـ�N ���/"+�ـ�N ���/"+�ـ�N     "�ـ�� Eد وجjب ، وقjبالنص :

علjى العطjف علjى المحjل ، وسjيأتي : وقد مرE في موضعه ، واOخر . على حذف المضاف : اSول 

ه القjراءة بjالرفع بjالعطف علjى المعنjى  Eه وجEاد . بيانه إْن شاء _ ، ولكنjى )  ن ُيْحَشـرَ أَ ( فأعjى معنjإل

وذلjjك أنE لفjjظ المصjjدر الصjjريح أشjjبه  (( الظjjرف ؛، فjjأجراه مجjjرى ) َحْشjjر( المصjjدر الصjjريح 

وصjjلتھا التjjي بمعنjjى المصjjدر ، إذا كjjان اسjjًما لحjjدث ، والظjjرف اسjjم للوقjjت ، ) أنْ (بjjالظرف مjjن 

، وعلjى  )2( ))ولمjا تjدانيا ھjذا التjداني سjاغ وقjوع أحjدھما موقjع صjاحبه ... والوقت يكاد يكون حدثاً 

المصدر المؤول على المصjدر الصjريح ، ثjم المصjدر الصjريح : الرغم من ھذه القياسات المت8حقة 

ف ھjjذا  jjه عjjاد ليضjjع[ Eأن Jدث ، إjjت بالحjjَبُه الوقjjم َشjjروف ، ثjjرى الظjjري مجjjي تجjjادر التjjى المصjjعل

ل في القياس ، والمبالغة  Nه اللغوي بمدى ھذا التمح في الصنعة على حساب التوجيه ، وكأنEه شعر بحس[

jه بjه القjراءة الشjاذة ، فحمjل ھjذه علjى حjذف المضjاف  Eول الذي وجSالمعنى ، فأعادنا إلى توجيھه ا

  )3(. أيًضا 

  

                                                             


 _ُ?lE ﴿: قوله تعالى ) 1('!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJlE?ُ_ 
'!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJlE?ُ_ 
'!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJlE?ُ_ 
'!�O�� �(�v$?
% Aَ��� �3�O%.C�� 
w$,�% $�ُ 
��D$,�� َ�!َJ﴾  59/  20:  سورة طه) . يوم(برفع .  

  . 54/  2: المحتسب ) 2(

  . 54/  2: المحتسب  :ينظر) 3(
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  :احلديث عن اجلمع بلفظ املفرد

وھjو ، أو لفظ المثنى يعدN من مظاھر الحمjل علjى المعنjى مجيء معنى الجماعة بلفظ الواحد ،        

  .التركيب ؛ إذ إنE اSصل في التركيب النحوي ھو الحمل على اللفظمظھر طارئ على 

ا شjاعت ھjذه الظjاھرة فjي العربيjة ، ونjزل بھjا القjرآن الكjريم فjي قراءاتjه المشjھورة منھj وقد       

ر كلN ـُ والشاذة على حدq سواء ، وقد ف ا بال عدولٍ  س[ ر ـُ فقjد فj. حالة التي ورد في إطارھjا تفسيًرا خاّصً س[

�(ِ(ِ(ِ(�2�2�2�2ِ ﴿ : ى سبيل المثال في قوله تعالى في سورة الجنعل�������4�+���.َ� 44�+���.َ� 44�+���.َ� 44�+���.َ� 4 4L1�!�T�2 �L "� �T 4L>�
�� ��َ����, 4��4َ�� �;��َa �$4�.	���4L1�!�T�2 �L "� �T 4L>�
�� ��َ����, 4��4َ�� �;��َa �$4�.	���4L1�!�T�2 �L "� �T 4L>�
�� ��َ����, 4��4َ�� �;��َa �$4�.	���4L1�!�T�2 �L "� �T 4L>�
�� ��َ����, 4��4َ�� �;��َa �$4�.	��� )1(﴾ 

 Eديد مفرد في معنى الح الحرس اسمٌ  بأنjف بشjذا ُوصjّدام ؛ ولjظ  ،راس كالخjة اللفjاب رعايjن بjو مjفھ

  )2( . )اددَ شِ : (  المعنى لقيللمعنى ، ولو ذھب إلى دون رعاية ا

ا        Eا قومم Eش رئذكره ابن جني في المحتسب ممjعمSراءة اjاھرة قj4َ@�        ( : على ھذه الظ�
���ـ�� ��6	ـْ&َY 4َـ�4َ@�    �
���ـ�� ��6	ـْ&َY 4َـ�4َ@�    �
���ـ�� ��6	ـْ&َY 4َـ�4َ@�    �
���ـ�� ��6	ـْ&َY 4َـ�

��
Mْ�> ��ُ��َْ��2��
Mْ�> ��ُ��َْ��2��
Mْ�> ��ُ��َْ��2��
Mْ�> ��ُ�
�� )  :وقjراءة إبjراھيمسjاكنة الكjاف مjن غيjر ألjف  ، مضمومة السjين ،  ��2    )3((َْ�Mْـ�> ��
Mْـ�> ��
Mْـ�> ��
Mْي  )<�ـjوف ،


��  (:  قراءته أيًضاْM4�,�2 ��ـ�� �ِ��ـ ��
Mْ�> ��4	+�� ��
َY�2  ��
ْM4�,�2 ��ـ�� �ِ��ـ ��
Mْ�> ��4	+�� ��
َY�2  ��
ْM4�,�2 ��ـ�� �ِ��ـ ��
Mْ�> ��4	+�� ��
َY�2  ��
ْM4�,�2 ��ـ�� �ِ��ـ ��
Mْ�> ��4	+�� ��
َY�2    )4(( )5(  .الjق  : ))... jاز أن يوقjوجjم ع علjاس كلھjى الن

ًرا لمعنjى الجملjة والجماعjة وھjي بلفjظ الواحjد صفة Nوjى  مفردة تصjا إلjير أيًضjد أْن يشjاز للبيjا جjكم

  :الناس بلفظ الواحد في قوله 

                                                             

  . 9/  72: سورة الجن ) 1(

  .175: ، واUعجاز الصرفي  146/  4: الكشاف : ينظر ) 2(

�ُ�� <���A4َM﴿ : قوله تعالى  )3(ْ�َ��2 �@W	6�� �����
ْ&َY Z��A4َM�> ��ُ�ْ�َ��2 �@W	6�� �����
ْ&َY Z��A4َM�> ��ُ�ْ�َ��2 �@W	6�� �����
ْ&َY Z��A4َM�> ��ُ�ْ�َ��2 �@W	6�� �����
ْ&َY Z  43/  4: سورة النساء . ﴾ مضمومة السين ، مفتوحة الكاف بألف .  

  . 2/  22: سورة الحج ) 4(

  . 472: عبد الرحمن أبو زرعة : ، وحجة القراءات  189 – 188/  1: المحتسب : ينظر ) 5(
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  )2( .)) ) 1( َوُطولَِھا        َوُسَؤاِل َھذا الناِس كيَف لبيدُ َوَلَقد َسِئْمُت مَن الَحَياِة         

            Nبن كعب قرأ وقد شاع التعبير بالمفرد عن الجماعة في القراءات القرآنية فھذا أُبي  : ) �A!َ  $1�� !>� ِ �A!َ  $1�� !>� ِ �A!َ  $1�� !>� ِ �A!َ  $1�� !>� ِ

!�I�/��(${َ/ $�َ� ً!G%;,
��%!�I�/��(${َ/ $�َ� ً!G%;,
��%!�I�/��(${َ/ $�َ� ً!G%;,
��%!�I�/��(${َ/ $�َ� ً!G%;,
��� ) ��a:  ينسبھا إليه أنْ  غيرومن قراءاته ما ذكره ابن جني في المحتسب من .  3(()%���K�\4َa ��a ����K�\4َa ��a ����K�\4َa ��a ����K�\4َa

�� �1�S�� �1�S�� �1�S�� �1�S)4((  . َميفعj Eن السjّي وابjائّي والكلبjوقد نسبھا إلى ابن عباس وعكرمة والضحاك وأبي شيخ الُھن .

j، وأَ ... عبjادي كjالقراءة العامjة :  ھذا لفظ الواحد ، ومعنى الجماعة ، أَيْ (( :  قال Eن Eظ ه إنjرج بلفjا خjم

jساًعا الواحد ليس ات Eك أنjى ، وذلjن المعنjا مjد ، أيْ واختصاًرا عارًيjاده كالواحjل عبj8ف :  ه جعjخ J

وھم َيٌد علjى َمjن سjواھم ، :  0 بينھم في عبوديEته ، كما J يخالف اUنسان نفسه ، فيصير كقول النبيّ 

متضافرون متعاونون ، J يقعد بعضھم عن بعض ، كما J يخون بعض اليد بعًضjا ، وضjد ھjذا : أي


�$ ��l>P ﴿:  )تعالى (له قو�
",ُ4ُJ�� ً!�I�-�8 $�
�
6�c$?َBl>P�� $�
�
",ُ4ُJ�� ً!�I�-�8 $�
�
6�c$?َBl>P�� $�
�
",ُ4ُJ�� ً!�I�-�8 $�
�
6�c$?َBl>P�� $�
�
",ُ4ُJ�� ً!�I�-�8 $�
�
6�c$?َB )5(﴾  ((. )6(  

  : ابن جني المتقدم أمور نجملھا في ما يأتي وفي نص[      

  

                                                             

  . 25: ديوانه : ينظر ) 1(

  .1/189: المحتسب )  2(

���A4�6َ� �2َ� ً�\��� �#4َ: ���, 4 ﴿ : قوله تعالى ) 3(�ِ) ��A4�6َ� �2َ� ً�\��� �#4َ: ���, 4��ِ) ��A4�6َ� �2َ� ً�\��� �#4َ: ���, 4��ِ) ��A4�6َ� �2َ� ً�\��� �#4َ: ���, 4�ا القراءة بلفظ المفرد فقد ذكھا .  111/ 2: سورة البقرة . ﴾ بلفظ الجمع (ِ� Eأم

، وتفسير  1/304: ، والكشاف  1/259: ، وتفسير الثعلبّي  2/508: تفسير الطبرّي : ينظر. طائفة من المفسرين 

. ويذكر أن Sُبّي اثنتا عشرة قراءة خالف فيھا جمھور القراء في التعبير بالمفرد عن الجمع ، أو العكس . 4/3:الرازي 

  . 90-  88: خولة عبيد خلف الدليمّي . قراءة أبي بن كعب دراسة نحوية ولغوية ، د: ينظر 


�6�D ��Q ��4!;�� ﴿ : قوله تعالى ) 4(W$;!َQ ��;!�6�D ��Q ��4
W$;!َQ ��;!�6�D ��Q ��4
W$;!َQ ��;!�6�D ��Q ��4
W$;!َQ﴾  29/  89: سورة الفجر . بلفظ الجماعة .  

  .14/  59: سورة الحشر) 5(

  . 10/345: مجمع البيان : ، وينظر  361 -360: المحتسب )  6(
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  . إرادة لفظ الجماعة من لفظ الواحد .1

2.  Eةإنjا العامjى نظيرتھjى علjث المعنjن حيjه  ه حمل ھذه القراءة مjحة مذھبjى صjھد علjواستش ،

  . بالحديث الشريف

تھا  .3 Eالقول بسن[ية القراءة وقصدي . Eد أمjا ما تفيده بعض القراءات من ات[ساع واختصار فھي فوائ

  . ثانوية إذا ما ِقيَست بالمعاني الكبيرة التي تفيدھا الوجوه المختلفة للقراءات

ا ...  ((: قال في توجيه ھذه القراءة.  ))1(ِإال َمْسَكنَـُهمْ ( :  ومنه قراءة اSعمش         Eفإنْ ) مسكنھم(وأم 

رت حذف  واحد كفى من جماعته ، وإنْ : شئت قلت  Eتَرى :  المضاف ، أيْ شئت جعلته مصدًرا وقد J

Jة. آثار مسكنِھم  ◌ّ  إ Eظ  وعلل )2(. )) ...فلما كان مصدًرا لم يلَق لفظ الجمعيjة بلفjمجيء معنى الجماع

 Eالواحد بأن  Eد ، ورأى أنjر الواحjام ذكjذا المقjب ھjه  المقام مقام تقليل لھم وذكر العفاء عليھم ، فناسjمن

LWْv�̀  ﴿: قوله تعالى   ��ُM�;
ِْ{ُ� 	�ُELWْv�̀  ��ُM�;
ِْ{ُ� 	�ُELWْv�̀  ��ُM�;
ِْ{ُ� 	�ُELWْv�̀  ��ُM�;
ِْ{ُ� 	�ُE )3(﴾  ْأي ،  : ، Jأَطفا )) j EنS ا ؛jغير وحُسن لفظ الواحد ھنjع تصjه موض

 Eذلك لقلjد لjر الواحjه ذكj8َق بjره ، فjمS رjان ، وتحقيjنسUلشأن ا EنSة ، وjن الجماعjه عjا  تjاه أيًضjمعن

 E4(. ))منكم طف8  واحدٍ  نخرج كل(   

 اJتسjاع فjي وقد لمح في الحديث عن الواحد بلفظ الجماعة فض8ً عّما لمحه غيره فيه مjن إرادة      

 Eلته عليه ، وتنضّم بالشبه (( فيه  اللغة أنJ5(.  ))إليه حفظ المعنى ومقابلة اللفظ به ؛ لتقوى د(  

منjه انسjجام اللفjظ المفjرد  من الحديث عن الجماعة بلفظ المفرد معنى الجنس ، أو يjرادُ  وقد يرادُ      

�4َ( :  مع السياق فيزيده ُحسًنا وجماJً ، وھذا ما يتجلى من توجيه ابن جني لقراءة ����َMَa4َ� ����َMَa4َ� ����َMَa4َ� ����َMَa ��ْ�7����ْ�7����ْ�7����ْ�7�� )6((  بلفظ

                                                             


�$     ﴿: قوله تعالى ) 1(�
O� !�c�� !>� ِ $�
�
O� !�c�� !>� ِ $�
�
O� !�c�� !>� ِ $�
�
O� !�c�� !>� ِ  .25/  46: سورة اSَحقاف . بلفظ الجمع ﴾ 

  . 266/  2: المحتسب ) 2(

 .   5/  22: سورة الحج ) 3(

  .  267/   2: المحتسب ) 4(

  .المصدر نفسه ، والصفحة نفسھا ) 5(

  . 14/ 23: سورة المؤمنون .  بلفظ الجماعة﴾ �w!َ����ْ� !َ/$,�cَ]َQً!-$?َ� �w!َ����ْ� !َ/$,�cَ]َQً!-$?َ� �w!َ����ْ� !َ/$,�cَ]َQً!-$?َ� �w!َ����ْ� !َ/$,�cَ]َQ �َ?$-!ً ﴿: في القراءة المشھورة : قوله تعالى ) 6(
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َد فإنه ذھب إلى لفظ (( : قال. الواحد بلفظ  Eا َمن وح Eة أمjطفة والَعَلَقNنسان والنUإفراد ا .jن جَمjوَمj Eه ع فإن

وقد شاع عنھم وقوع المفرد في موضع الجماعjة ، نحjو قjول . ھذا أمٌر عام� في جميع النEاس  أراد أنْ 

  )1(:  الشاعر

  َفإَن= َزَماَنَكُم َزَمٌن َخِميصُ         ُكلُوا في بعِض َبْطِنُكُم َتِعفSوا                    

  )2( : وقول ُطفيل

  في َحلقُِكم عظٌم وقد َشِجينا

       Eأن Jإj EنS ا ؛jبُه لفًظjالجمع أشjب بjEم عقjراد ثjفUم ا Eو ه َمن قدjذي ھjد الjظ الواحjد لفjاور بالواحjه ج

ومjن . ھjا ھjي الغjرض ، ثم عقEب بالجماعjة ؛ SنE ) ُمضغة(و ) َعَلقة(و ) ُنطفة(و ) ُس8لة(و ) إنسان(

م  Eقد Eول أجرى على  الجماعة بادر إليھا إذ كانت ھي المقصود ، ثمSعاد فعامل اللفظ المفرد بمثله ، وا

)) ا ه كثير جدًّ عليه فإنE ◌ِ  وابن فمعاودة اللفظ بعد اJنصراف عنه تراجٌع وانتكاث ، فاعرفهُ ... قوانينھم 

 .)3(   

Mَa ( jَ��ـ���4َ ���7ْ�ـ�  Mَaَ��ـ���4َ ���7ْ�ـ�  Mَaَ��ـ���4َ ���7ْ�ـ�  Mَaَ��ـ���4َ ���7ْ�ـ�  ( ومع التماس ابن جني توجيھا مقبوJ للقراءة بjالمفرد        Eر أنjراءة غيjرجح قjا يjه ھن

 Eھا أجرى على قوانين العربية العامة ، ويرى أن.  

        Eأنjjه بjjحة مذھبjjى صjjتدل علjjي واسjjراءة علjjرة بقjjع والكثjjى الجمjjأتي لمعنjjد يjjظ الواحjjن  لفjjواب


Χ  :﴿�A,ُU>Pسعبا-�ْ� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُ�!َ*$���A,ُU>P
-�ْ� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُ�!َ*$���A,ُU>P
-�ْ� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُ�!َ*$���A,ُU>P
-�ْ� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُ�!َ*$��  )4( ﴾.   

                                                             

،  313/ 1: ، والبيت من الخمسين التي لم يعرف لھا قائل ، واSصول في النحو  210/ 1: كتاب سيبويه : ينظر) 1(

ل  Eدب  362/ 3: ، وشرح الرضي على الكافية  268/ 1: والمفصSأكل في بعض : يقال .  525/ 7: ، وخزانة ا

  . زمان جْدٍب ومخمصة : الجائع ، أْي : بطنه ، إذا كان دون الشبع ، وأكل في بطنه إذا أكل وشبع ، والخميص 

  . 313/ 1: اSصول في النحو : ينظر ) 2(

  . 88-87/ 2: المحتسب ) 3(


�A,ُU>P  ﴿: قوله تعالى ) 4(-ْ�� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُSَ*�� �A,ُU>P
-ْ�� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُSَ*�� �A,ُU>P
-ْ�� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُSَ*�� �A,ُU>P
-ْ�� ���D
� ��P>�� �3�O�i�ْ� ُSَ*��﴾  سورة. بلفظ المفردΤ  (  :47  /15  .  
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بلفjظ الواحjد  –بالتوحيjد )  َمثَـلُ  (القjراءة العامjة التjي ھjي  ھjذه القjراءة دليjل علjى أنE  (( : قjال        

ومعنى الكثرة ؛ وذلك لما فيه من معنى المصدرية ، ولھذا جاز مررت برجjٍل مثjل رجلjين وبjرجلين 

ذلك معنى التشبيه  ك تستفيد في أثناءأJ ترى أنE . مثل رجال ، وبامرأة مثل رجل ، وبرجٍل مثل امرأة 

ر القراءة المشھورة بالقراءة الشاذة  )1(. )) والتمثيل؟    .فھو ھنا يفس[

  

  :احلديث عن اجلماعة بلفظ التثنية 

�����5 ������ (:  وعاصم الجحدريّ  -بخ8ف -ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت ، وابن مسعود والحسن      �QَGَa ������ ���5���QَGَa ������ ���5���QَGَa ������ ���5���QَGَa

��ُM������Kِ)��ُM������Kِ)��ُM������Kِ)��ُM������Kِ) )2( . (قال ابن جني  : ))  Eعلى أن Nة التي ھي ھذه القراءة تدل Eقراءة العام  :﴿ ��ُM�"���Kَ� ��������ُM�"���Kَ� ��������ُM�"���Kَ� ��������ُM�"���Kَ� ������  لفُظھا ﴾

. وا بينھمjا حُ اثنين فصاعًدا من المسلمين اقتjت8 فأصjلِ  كلN :  لفُظ التثنية ، ومعناھا معنى الجماعة ، أيْ 

 Eترى أن Jبه اثنان مقصودان عام في الجماعة ، وليس يخ ھذا حكمٌ  أ Nه إذتصjيئان اً ؟ ففيjدھما :  شjأح

  ) 3(. )) ...وآخر لفظ اUضافة لمعنى الجنس. لفظ التثنية يراد به الجماعة 

قjjال أبjjو علjjّي الفارسjjي فjjي توجيjjه قjjراءة  ((:  )ھ1255ت(وجjjاء فjjي فjjتح القjjدير للشjjوكانّي         

: وقjال أبjو عبيjدة . به الكثjرة  دُ ُد ، ويرالفظ التثنية قد َير الطائفتين ؛ SنE : أراد باSخوين : الجمھور 

علjى وھjذا المjذھب فjي العربيjة عموًمjا ، وفjي القjرآن الكjريم  )4( .)) ...أخوين وا بين كل[ حُ أصِل : أي 

وأبو الفتح في توجيھjه ھjذه , مذھب شائع ، وھو يدخل ضمن باب اJتساع في اللغة وجه الخصوص 

  .جاءت به قراءة الجماعة  القراءات يسعى جاھًدا على حملھا على المعنى الذي

  العطف على احملل 

                                                             

  . 270/ 2: المحتسب ) 2(

��Wَ,�%$[ُ�$     ﴿: قوله تعالى ) 3( �1$I�" �,
?�4$2َ`َQ $�ُ]$%�,�Wَ� �1$I�" �,
?�4$2َ`َQ $�ُ]$%�,�Wَ� �1$I�" �,
?�4$2َ`َQ $�ُ]$%�,�Wَ� �1$I�" �,
?�4$2َ`َQ﴾  10/  49: سورة الحجرات . بلفظ التثنية .  

  .278/  2: المحتسب ) 4(

  . 63 / 5:  ، للشوكانيّ  فتح القدير) 1(



 
 

�6� 

  :) 1(أقسام العطف عند النحاة ث8ثة       

بjjالخفض ، ) لjjيس زيjjٌد بقjjائٍم وJ قاعjjٍد : ( العطjjف علjjى اللفjjظ ، وھjjو اSصjjل ، نحjjو :  أحAAدھا      

إJ ) ما جاءني من امرأٍة وJ زيٍد : ( وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف ، ف8 يجوز في نحو 

 EنS تعمل في المعارف ) ِمن(الرفع عطًفا على الموضع ؛ J الزائدة.  

، بالنEصب ، وله عندھم ث8ثة ) ليس زيٌد بقائٍم وJ قاعًدا: (ف على المحل ، نحو العط:  والثاني      

  :شروط 

 .مررت زيًدا : مررت بزيٍد وعمًرا ؛ SنEه J يجوز : إمكان ظھوره في الفصيح ، ف8 يجوز  .1111

jارُب زيjًدا وأخيjه(أْن يكون الموضُع بحق اSصالة  ، ف8 يجjوز  .2222 Eذا الضjف ، ) ھjالوص EنS ؛

 .ھو اسم الفاعل مستوٍف لشروط العمل ، واSصل إعماله J إضافته و

؛ SنE ) إنE زيjjًدا وعمjjٌر قائمjjانِ : (الطالjjب لjjذلك المحjjل ، ف8jj يجjjوز : وجjjود الُمحjjرز ، أْي  .3333

  ) .إنE (الطالب لرفع عمرو ھو اJبتداء ، وھو قد زال بدخول 

م ، نحو : والثالث        Nقاعٍد ليس زيٌد : ( ھو عطف التوھ Jول ) قائًما وjوھم دخjى تjالخفض ، علjب

م ، وشرط ُحْسنِه كثرة دخوله ھناك ،  Eالباء في الخبر ، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوھ

وقد سبق أْن أشرنا إلى أنE النحاة يفضلون تسمية ھذا النوع من العطjف إذا ورد لjه شjاھٌد فjي القjرآن 

  .الكريم بالعطف على المعنى 

��  (: ووجه بالعطف على المحل قراءة الحسن واSعمش والثقفjي ، ورويjت عjن أبjي عمjرو         �� "�ـ�� �� "�ـ�� �� "�ـ��     "�ـ��

�N�+"/����N�+"/����N�+"/����N�+"/���)2(( قال . العطف على المحل ب : )) وقjع عطفjوع الموضjون مرفjوز أْن يكjدد يجjى الموعjا عل  ،

ھذان الفع8ن في يjوم الزينjة ، : إنجاز موعدكم وحشر الناس ضحى في يوم الزينة ، أْي : فكأنEه قال 

من الثواب ، والعقاب ، وغيرھما سوى : فكأنه جعل الموعد عبارة عن جميع ما يتحدد في ذلك اليوم 

  )3(. )) الحشر ، أJ تراه عطفه عليه ؟ 

                                                             

  . 167- 2/164: ، واUتقان  179 - 165/ 2: مغني اللبيب : ينظر ) 2(


 ���3�O%.C ﴿  :قوله تعالى ) 1(w$,�% �3�O%.C�� 
w$,�% �3�O%.C�� 
w$,�% �3�O%.C�� 
w$,�% 59/  20:  طهسورة .  ﴾ بالرفع .  

  . 53/  2: المحتسب ) 2(
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ا وجھه بالعطف على المح       Eل ما روي عن أَبان بن تغلب ومم: ) ������َ��	������َ��	������َ��	������َ��	
����َ ����������ْ� ������ ��
����َ ����������ْ� ������ ��
����َ ����������ْ� ������ ��
����َ. بالجزم  ))1(�� ������ �ْ���������� 

jه جjواب الشjرط  ﴾#ِ�َaً4Mً4Mً4Mً4M	 �m ًN�0��7�, �Jََـ+� #ِ�َa	 �m ًN�0��7�, �Jََـ+� #ِ�َa	 �m ًN�0��7�, �Jََـ+� #ِ�َa	 �m ًN�0��7�, �Jََـ+�  ﴿:�ھو معطوف على قوله  ((: قال  EنS زم ؛jك جjع ذلjوموض ،


��S �zـ� �fْ:ـِ
�   ﴿: الذي ھو قوله �Sَ� ���,�2  �

��S �zـ� �fْ:ـِ�Sَ� ���,�2  �

��S �zـ� �fْ:ـِ�Sَ� ���,�2  �

��S �zـ� �fْ:ـِ�Sَ� ���,�2 ﴾  الjه قj Eرض : ، فكأنjن أعjْنكا وَمjة ضjْش عيشjري يِعjن ذكjع

QَGَa	 	QَGَa َq	 	QَGَa َq	 	QَGَa َq	 	qَ  (: وعليه قراءة أبي عمرو بن الع8ء . يزْرني يجْب له ِدرھم عليE  َمن: ونحشره ، كما تقول 

ومعلوٌم أنE قراءة أبي عمرو بن الع8ء التي ختم بھا توجيھه العطف فيھjا .  )3)) ( ))2( # ,/�� ��6	4���5*�# ,/�� ��6	4���5*�# ,/�� ��6	4���5*�# ,/�� ��6	4���5*�������2َ:��2َُ:��2َُ:��2َُ:ُ

  .على ظاھر اللفظ ، وليس على المحل كما في القراءة المشھورة ، والقراءة المروية عن أبان 

على المحل  وقد وجھھا بالعطف. ، بكسر الباء  ) ��"ِ)����"ِ)����"ِ)����"ِ)�� ( : )5(وأبي مجلز )4(ومنه قراءة أبي نھيك      

�َ�$�2ـ!/�� "ِ!�}�ـ�m+�   ﴿:ھو معطوف على موضع الجjار والمجjرور مjن قولjه  ((: بقوله ��  �+�m�2ـ!/�� "ِ!�}�ـ$�َ���  �+�m�2ـ!/�� "ِ!�}�ـ$�َ���  �+�m�2ـ!/�� "ِ!�}�ـ$�َ�jه قjال  ﴾ �� Eفكأن ، :

اه  Eه إِذا أوصاه به فقد ألزمه إيEنS ا بوالدتي ؛ ا بوالدتي ، وأشعرني بّرً وعليه بيت الكتاب . وأَلزمني بّرً

:  

                                                             

�l�-$Dَ    ﴿ :قوله تعالى ) 3( �3��!�I�U�ْ� �w$,�% 
V
(
v$?َ/��l�-$Dَ� �3��!�I�U�ْ� �w$,�% 
V
(
v$?َ/��l�-$Dَ� �3��!�I�U�ْ� �w$,�% 
V
(
v$?َ/��l�-$Dَ� �3��!�I�U�ْ� �w$,�% 
V
(
v$?َ/�� ﴾  124/  20 طهسورة ) . نحشرُ (برفع الفعل .  

����2ََ ���َ �Z�?��!�{�� �1.� 1ُ  ﴿ :قوله تعالى ) 4(`َQ �Z�?��!�{�� �1.� 1ُ َ��� َ����2َ`َQ �Z�?��!�{�� �1.� 1ُ َ��� َ����2َ`َQ �Z�?��!�{�� �1.� 1ُ َ��� َ����2َ`َQ﴾  10/  63: سورة المنافقون ) . أكن(بجزم الفعل .  

  ، 60/  2: المحتسب ) 5(

أبو نھيك اSزدي الفراھيدي ، صاحب القراءات ، بصري يختلف إلى خراسان روى عن ابن  ھو عثمان بن نھيك) 1(

الجرح والتعديل . عباس ، وعمرو بن أخطب ، روى عنه قتادة ، وزياد بن سعد الخراساني ، والحسين بن واقد 

 -  142/  7: بن حجر ، وتھذيب التھذيب J 501/  19: تھذيب الكمال للمزي : وينظر ,  171/  6) : ھ327(للرازي

143.  

دوسي بصري تابعيN ثقة وكان يحب علّيًا رضي _ تعالى عنه ، روى عن ابن ) 2( Eحق بن حميد أبو مجلز السJ ھو

معرفة الثقات : ينظر . ھ 110مات بالكوفة سنة . عمرو ابن عباس ، وأنس ، وجنُدب ، روى عنه قتادة ، وآخرين 

  .147: ، ومشاھير علماء اSمصار Jبن حبان  9/124: والتعديل والجرح ,  230/  2: للعجلي 
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  *)1(َيْذَھْبَن ِمن َنْجٍد َوَغْوًرا َغاَئَرا * 

  

   )2(. ))  ويسلكن غوًرا : أي 

ونرى أنEه عندما يجد قراءة ً ما لم ترد على أصٍل نحويq  ؛ بل على فرع من فروع اSبواب       

النحوية ، كما ھي الحال في توجيھه قسًما من القراءات بالعطف على المحل ، فھو يضع بإزاء ھذا 

رناه العطف على الوجه وجًھا آَخر ، أو أكثر ، ويخي[ر القارئ بينھما ؛ فاSصل في العطف ھو ما ذك

ا ما يمكن حمله على المعنى ، أو على المحل ، فُجلNه يدخل في باب التوسع في المعنى ، . اللفظ  Eأم

أُفقا واسًعا ل8جتھاد في عرض اSوُجه الدJلية  -ومنھم أبو الفتح  -وھو ما يجد فيه النحاة والمفسرين 

، وأبي  )5(، والبيضاوي  )4(، والرازي  )3(الزمخشري التي يحتملھا التركيب ، وھذا ما نجده لدى 

فما J يأتي على أصله في التعبير يفتح باب الدJلة اJحتمالية  ، وغيرھم ؛ )7(، واOلوسي )6( حيان

فما بالك بأسلوب القرآن المحكم ؟ وھذه النظرة مبنية . للتركيب وJسيما في اSساليب اSدبية الرفيعة 

. عللون ما يأتي على أصله من الك8م ؛ فيتبعون في درسه المنھج الوصفي أساًسا على فكرة أنھم J ي

أما ما لم يأت على أصله ، فيعملون فيه قياساتھم ومعاييرھم ، فھم J يعللون البناء في الفعل الماضي 

، في حين يعللون إعراب الفعل المضارع ؛ SنE اSول جاء على أصله ، وھو البناء ، واOخر جاء 

                                                             

وصف ضعائن مرة يأتين نجًدا ، وھو ما ارتفع في ب8د العرب ، وأخرى يسلكن الغور ، وھو تھامة ، وھي ما ) 3(

  . 1/94: كتاب سيبويه : ينظر . انخفض من ب8د العرب ، والبيت في الكتاب منسوب إلى العجاج 

  . 43/  2: المحتسب ) 4(

بالرفع أيًضا ، ) محدثٌ (بالرفع ، و) وJ طائرٌ (في توجيھه قراءة ابن أبي عبلة  562،  17/  2: الكشاف : ينظر ) 1(


V: (وقراءة }n =� 1� �]� !�V
}n =� 1� �]� !�V
}n =� 1� �]� !�V
}n =�  . 85/  2: ينظر . بالرفع أيضا ) �! �[� �1 

��  !/,� ZUK!Q: (في قوله تعالى ) وقومَ (توجيھه نصب : ينظر ) 2( 	,/ w,J�ZUK!Q �,/!  �� 	,/ w,J�ZUK!Q �,/!  �� 	,/ w,J�ZUK!Q �,/!  �� 	,/ w,J� : ( التفسير الكبير)28/225) مفاتح الغيب 

.  

  . 406/  2: تفسير البيضاوي ) : وJ طائر(توجيھه رفع : ينظر ) 3(

  . 60/ 8) : وبشرى: (توجيھه نصب : البحر المحيط : ينظر) 4(

  . 7/ 17: بالرفع ) محدث(، و  77/ 8) : وذكرى للمؤمنين: ( تفسير اOلوسي : ينظر ) 5(
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ولو جاءت القراءة بالعطف على اللفظ كما ھو اSمر في معظم  )1(.ا على خ8ف اSصل عندھم معَربً 

ما يأتي على العطف في اللغة لما وجد أبو الفتح وغيره ھذا المتسع في ذكر الوجوه النحوية ، 

  .وترجيح وجه منھا على آخر 

نحوية يجُد مسائل أَُخر غير التي  ومتدبر المحتسب إذا أراد أْن يستقصي فيه ما جاء من مسائل      

ذكرناھا في بحثنا ھذا ، ولكنھا مسائل نحوية تقليدية مما عكف عليه الدارسون منذ نشأة ھذا العلم ، 

  .واستقصاؤھا J يدخل ضمن اUطار الذي ألزمنا به أنفسنا في خطة البحث ھذه 

  

  

  

  

  

  اخلــــامتـــةاخلــــامتـــةاخلــــامتـــةاخلــــامتـــة            

                                                             

  .وما بعدھا  235/ 7: المجلد الثالث : شرح المفصل : المثال ينظر في سبيل ) 6(
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ونحن نصل إلى نھاية المطاف في ھذه البحث الذي تناولنا فيه التوجيه النحوي للقراءات        

القرآنية الشاذة في كتاب المحتسب Jبن جني نعرض في خاتمته أھم النتائج التي خرجنا بھا 

  :منه ، وھي على النحو اOتي 

التقط الباحث ما وجده في كتاب المحتسب من إشارات صوتية وصرفية وظفھا أبو الفتح   .1

بن جني في توجيھه النحوي من أجل فك رموز التركيب ، وھي دعوة إلى النظر إلى النحو 

 J ، من منظار جديد يكون أقرب إلى واقع اللغة من غيره ، فھو يرتبط بما ُيفھم من النص

لباحثين من اقتفاء أسلوب القدماء في التبويب على موضوعات النحو بما درج عليه معظم ا

 .التقليدية التي يحكم جلEھا اUعراب 

 إن؛ إذ  - وشاذھا مشھورھا -  نكـار تواتر القـراءاتمع الرأي القائل بإ قف الباحثو .2

 EنS القـرآن والقـراءات حقيقتـان  (( القـرآن الكـريم في رأينا ھـو المتواتـر ليس القـراءات ؛

والقـراءات ھي  ، ، للبيان واUعجاز ) Τفالقـرآن ھو الوحي المنزل على ، )) متغايرتـان

. ألفـاظ الوحي المذكـور في كتابة الحـروف أو كيفيتھا ؛ من تخفيف وتثقيـل قراءة اخت8ف 

  .ففيه نظر  )أّمـا تواتـرھا عن النبي

القراءات القرآنية J يختلف عن منھجه الحّر في اللغة عامة ، ابن جني في توجيه  منھج  .3

يوظف معرفته بدقائق  ناهجدولذا ؛  ذلك المنھج الذي ينم على عقلية فذة J تتأثر بالماضي
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العربية ، وإحاطته بأسرارھا ، للكشف عن المعاني الب8غية الرائعة التي تقف وراء 

J يقنع بالمعاني التي ألفھا النحاة ، وتعارفوا عليھا  اخت8ف القراءات القرآنية ؛ وابن جني

ف مقدرته العلمية المعروفة في اللغة عامة ، وفي النحو والصرف خاصة  E؛ بل نجده قد وظ

 Nيستطلع اللغة ، ويستكشف فيھا  ه أنْ ، وبراعته في التحليل والتعليل والقياس ، وكان ھم

 . اط النحو بالمعانيوعلى ھذا نجده يؤكد ارتب. ھا الجديدة أسرارَ 

شاذة ؛ فھو ال أو حمل القراءة الشاذة على نظيراتھا من القراءات الفاشيةدأب ابن جني في   .4

 Eغلب غير أنSعم[ اSه كان يرى مع تسليمه بتقديم القراءة الفاشية على رسيلتھا الشاذة في ا

 Eت أن ّJنصاف أUطرحـُ من ا Sا Eولى أقوى منھا  خيرة بحجة أنSوقد يحمل القراءة على  ،ا

في كتابه النظير من ك8م العرب المنثور مثلما فعل في توجيه جملة من القراءات الشاذة 

 .المحتسب 

مسلك سيبويه في نقل ما يرد نظر أبو الفتح بن جني إلى القراءات باعتدال ، وقد سلك   .5

والفرق بين موقف الرجلين  . يقطع بتخطئته ما وجد له تأوي8ً  للجمھور من دون أنْ  اً مخالف

ف فيھا أبا الفتح تصدى إلى البحث في موضوع القراءات الشاذة ليصن[  أنE  –فيما نرى  –

كتاًبا مستق8ً ، فكان J بدE له من المقارنة والترجيح ، والتوجيه ، ومناقشة آراء من سبقه ؛ 

ن آنذاك للقراءات القرآنية والنحو علٌم قائٌم على سوقه ، تصدى إلى تأسيسه سيبويه ، ولم يك

مايز الغايتين من ما لھا من الجدل واJخت8ف في عصر ابن جني ؛ فتمايَز الموقفان لت

أراد أن ُيبي[ن أوُجه  بن جنييؤسس لعلم العربية ، وا ته أنْ كانت غاي فسيبويه. التأليف 

Jلشيء إ J ة في طائفة من القراءات التي سّماھا أھل زمانه شاذة Eالصح  EنS ھا خرجت عن

سبعة ابن مجاھد ؛ فموقف ابن جني في كتابه المحتسب كان موقف المدافع ، والمدافع ُملزم 

بإثبات الحجة ؛ لذا فھو يلجأ إلى تسمية اSشياء بمسمياتھا ، فيرجح قراءة على أخرى ، 

  . ويورد أدلة ھذا الترجيح أو ذاك بما امتلكه من ناصية اللغة وعلم بأسرارھا

القراءة عليه ؛ فليس كل ما يجوز  يحرص على اختيار أعلى الوجوه وأحسنھا لحمل كان  .6

 ((: Sحدى القراءات بقوله  في العربية يجوز في القراءة ، فكان يعلق على توجيه اSخفش

ة فھو يؤمن بسنيE  . )) ھا سنة J تخالفSنE يجوز على ھذا في العربية J في القراءة ؛ 

فى لتوجيھھا أعلى مذاھب العربية ، فالقراءة عنده يصونھا ـَ طينبغي أن ُيصْ القراءة ، لذا 

بعضھا يمثل صور اخت8ف ألفاظ  أنE  فض8 عنمة القداسة السند الذي يضفي عليھا سِ 

، وبعضھا اOخر يمثل تفسيًرا وتبييًنا للقرآن ) بن عبد _ Τالوحي القرآني المنزل على
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Uيضاح مقاصد الوحي ومراميه لمن يأتي من بعدھم ، ) ξ( الكريم سجله الصحابة الكرام

 .وھو ما اصطلح عليه بالقراءات التفسيرية 

7.   ًJيتوانى في بيانه ، وقد عبر عن ھذا  كان ،إذا وجد أبو الفتح في القراءة وجًھا مقبو J

كان غيره أقوى منه  ليس ينبغي أن يقال على شيٍء له وجه من العربية قائم وإنْ  (( :  قوله

 Eعلى التماس الوجوه المقبولة التي  ت الشاذة؛ لذا فھو يعتمد في توجيھه القراءا ))ه غلط أن

، وكان يقدم ھذه الشواذ في اJحتجاج على  تليق بحمل ما جاء في ھذه القراءة أو تلك عليھا

 .خرى وجدت ، ثم يعطف عليھا بعض اSساليب اS الشعر ، ويلجأ إليھا أوJ إنْ 

8.    Nر بعض القراء قراءته من غير التفات إلى السند ، ففي حين تباين ظاھر موقفه من تخي

قراءة منھا دفاُعه عن في مواضع من كتابه المحتسب ،  أنكر ذلك ، وراح يدافع عن القراء

���� (ِ��J��َ �����2 "���.���5#� ﴿: لقوله تعالى  )"���.���#2�َ������� (ِ��J��َ �����2  (:  أنساSعمش التي رواھا عن ���َ� ﴾

نزل : :لقوله ؛)  Τجميعھا مسموعة عن النبيورأى أنE القراءات ) . 57/ 9: التوبةسورة (

J نجد نEَفس الدفاع عن القراءة الشاذة ،  ...القرآن على سبعة أحرف كلھا شاٍف كاٍف 

حاسوا ( (( : فقال،  ، بالحاء )فحاسوا(:  ّمالقراءة أبي السE والذب عنھا عنده في تعليقه على 

،  )) بعض القراءة ُيتخّير ب8 رواية ، ولذلك نظائر وھذا يدل على أنE  واحد) وجاسوا

أنE التخيير  يكون من القراء اجتھاًدا من عند  )ُيَتخيEربعض القراءة (  والظاھر من ك8مه

 بعض بأنE  يصرح فھو ،Τ)!أنفسھم ؛ وليس ھو من المنقول الصحيح عن الرسول اSكرم

 . رواية ب8 رُ خيE تَ يُ  القراءة

كان أبو الفتح حريًصا على ترسيخ ما يرتضيه من أصول النحو البصري ، فحفلت      .9

وقد فيعللھا ، أو يعلل بھا ،  توجيھاته النحوية بذكر تلك اSصول التي قام عليھا النحو ،

 .ذكرناھا في مواضعھا 

للقراءات الشاذة كان موضوعًيا في نظرته إلى القراءات   على الرغم من إنصاف ابن جني .10

المشھورة ، إذ غالًبا ما كان يرجحھا على رسيلتھا الشاذة ، ودليل الباحث على صحة ما 

ذھب إليه غلبة عدد القراءات المشھورة التي فضلھا على عدد القراءات الشاذة في كتابه 

 . المحتسب

َفْعل (ويرى الباحث صوابھا ودقتھا ما فرق به بين بنائي  من آرائه التي لم يقفوه بھا أحد ،  .11

�6َ�4S U �Jُ,*�(: لدى توجيھه قراءة ) وفِعالa�2( :  إذ قال ))  EنS ُه الَفْصُل أَعّم ُ مَن الفَِصال ؛



 
 

�6� 

 وقوله. ))مستعمل في الّرضاع وغيره ، والفصاُل ھنا أوقع ؛ Sنه موضع يختص بالرضاع 

معتمدا فيه على  ترجيح بي[ن للقراءة المشھورة على نظيرتھا الشاذة )والفصال ھنا أوقع: (

معرفته العميقة بدJJت اSلفاظ ، واJستقراء يؤيد ما ذھب إليه لما في بناء فَِعال المزيد 

من تخصيص ، فالصيام أخص من الصوم ، والقتال أخص من القتل ، وھذا ) َفِعل(على 

التي ذھب إليھا علماء اللغة من امتناع ، وقرب ، ) فِعال(المعنى يغنينا عما ذكر من معاني 

عليه من مصادر لم  وھذا في حدود ما اطلعنا.  وحينونة ، ووسم ، وكلھا فيھا التخصيص

 . ُيسبق إليه ابن جني ، ولم يقفوه به أحد ، وھو أقرب إلى واقع اللغة مما ذكر عند غيره

حذف  ففي حين رأى أنE  في منھجه ، لم يكن الوضوح في التوجيه النحوي سمة عامة  .12

ما ھو في ليس بمستحسن في القياس ، وأكثر مأتاه إنE ... الموصوف وإقامة الصفة مقامه 

نقض رأيه ھذا في ف في مواطن أخرى إلى التوجيه بحذف الموصوف ، عاد ، الشعر

J إلى خصوصية التعبير القرآني ، وJ إلى ما توافق عليه الكتاب نفسه من دون اUشارة 

فوجھوا طائفة من التراكيب الفصيحة على حذف ،  أساليب العرب استقرؤاالنحاة الذين 

ئز في جا حذف الموصوف وإقامة الصفةكان  فقد.  الموصوف وإقامة الصفة مقامه

ه يحتمله المسموع وJسيما أنE تشدد في القياس على حساب ما ولكنه التوجيه النحوي عنده ، 

، وقد استقرأ الباحث ھذه الظاھرة عنده وعند طائفة  قد بدأ كتابه بالدفاع عن ھذا المسموع

 .من نحاة العربية إغناًء للموضوع 

ي لتوجيه طائفة من القراءات القرآنية الت )الوقف( الفاصلة النطقيةبالفتح  ة أبياستعان  .13

معلًما من معالم اJتجاه الصوتي الذي يمم وجھه إليه في أوردھا في كتابه المحتسب يعد 

  . توجيھه النحوّي ، بدليل كثرة اSمثلة التي نحا فيھا ھذا المنحى

مذھبھما أسلم وأقرب إلى واقع اللغة  ووجد أنE  رجح الباحث ما ذھب إليه الخليل وسيبويه  .14

 Eول ھما حم8 جزم الج؛ وذلك أنSواب بالطلب على جزم جواب الشرط ، فتعليق الثاني با

فھما أُسلوبان . وعدم استغنائه عنه في الطلب مقيس على تعليق الثاني باSول في الشرط 

متعادJن على رأي الخليل وسيبويه ، وJ داعي إلى التقدير الذي ذھب إليه أكثر من جاء 

  .راج بعدھم من النحاة فيما ذكره المبرد وابن الس

15.    Eكت يتحقق في سياق الطلب حتى مع جزم الجواب ، ليس مع رفعه  أنْ الباحث ح رج Eالس

 .فحسب كما ذھب إليه الدكتور مصطفى النحاس 

16.   Eز ابن جني من غيره أنEشياء المألوفة ، لعل ما ميSجديد بين ا qه كان يبحث دائًما عن سر

: ( واSعمش ويحيى)ΠΠΠΠ( مسعودلب وابن يقول إن قراءة علي بن أبي طا فكان يكفيه أنْ 
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خُرف( ﴾4�, 4�" ��2�\4َ��2���y﴿: لقوله تعالى  )◌ِ يَاَمال  Nجاءت على الترخيم ،  .) 43/77: سورة الز

 Eسماء الرباعية مذھب شائع في العربية ، ولكنSأْن والترخيم في ا ّJيؤكد أصالته ه يأبى إ

ترخيم واختصارھا ، وضعف القوى الكلمة بالفي البحث اللغوي ، فراح يربط بين صغر 

اSنفس ، بإزاء ھول الموقف ، وشدة العذاب ، الذي يكسر شوكة المعاندين ، فيتيقEنوا  ل[ وذ

 ھم ، ويصُغر ك8مھم ، وربط الباحث بين ھذا اJنكسارمن ُخسرانھم المبين ، فتذلN أنفس

التغاير في الع8مة اUعرابية في اللفظ ، ورأى أنH4, 4"ِH4, 4"ِH4, 4"ِH4, 4" ( Eِ: (حركة الكسرة في قولھم و

 .الواحد قرينة على اخت8ف المعنى 

كان أبو الفتح يميل إلى تقويه القراءة بالرفع ، وترجيحھا حتى على نظيرتھا المشھورة ،   .17

 Nرجح  –وھذا يدلSسناد في النحو العربي في ذھنه ، فھو  –في اUعلى رسوخ قاعدة ا

بمنظار المسند والمسند إليه ، وما خرج عن دائرة اUسناد فھو  ينظر إلى ك8م العرب عامة

 .فضلة حقه أن يكون دون ركني اUسناد في اJھتمام 

ھذه ھي أھم النتائج التي تمخض عنھا ھذا البحث ، وفيه نتائج أَُخر تركنا ذكرھا اعتماًد على 

 .والحمد ^ رب[ العالمين . حكمة القارئ الكريم ، ونظره الثاقب 
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حسام سعيد النعيمّي ، الطبعة اSولى ، دار الشؤون الثقافية . أبحاث في أصوات العربية ، د �

  .م  1998بغداد  –العامة ، العراق 

إسماعيل أبي شامة إبراز المعاني من حرز اSماني في القراءات السبع ، لعبد الرحمن بن  �

 .ھ  1349، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ) ھ590ت(المقدسي 

 بمطابع طبع ، نشره على بغداد جامعة ساعدت ، السامرائي صالح فاضل. د ، النحوي جني ابن �

 . م1969 -ھ 1389 بغداد ، والتوزيع والنشر للطباعة النذير دار

الفاعل ، محمد علي بن ع8ن الصديقي ، تحقيق  إبراھيم إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير  �

 م2001 - بيروت - العلمية الكتب دار ، اSولى الطبعة،  شمس الدين

 الغني عبد بن محمد بن أحمد الدين شھاب ، عشر اSربعة القراءات فى البشر فض8ء إتحاف �

 العلمية الكتب دار اSولى الطبعة،  مھرة أنس تحقيق،  )ھ1117ت(بالبناءالشھير  الدمياطي

 . م1998 -ھ 1419 ، لبنان ،

 السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين ج8ل اUمام تأليف ، القرآن علوم في اUتقان �

 مصر طبعة عن الدين فخر مكتبة ، إبراھيم الفضل أبو محمد تحقيق ، )ھ911ت(الشافعي

  . م1967 -ھ 1387

 دار ، 1ط ، المباركي يحيى علي يحيى. د تأليف ، النحو في العربية اللھجات اخت8ف أثر �

 . م2007 القاھرة ، للجامعات النشر
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 الخانجي مكتبة ، 1ط ، شاھين الصبور عبد. د ، العربي والنحو اSصوات في القراءات أثر �

 .م1987 - ھ1408 بالقاھرة

 . م1975 القاھرة ، حسين القادر عبد لدكتورا ، الب8غي البحث في النحاة أثر �

 .ھ 1335، مطبعة دار اSوقاف اUس8مية )ھ370ت(أحكام القرآن ، للجصاص الحنفي  �

من دون ذكر ( -بيروت ،  عالم الكتب) ھ306ت(محمد بن خلف بن حيان ، ل خبار القضاةأ �

 ) .لتاريخ النشر

 .م  1979، دار صادر ، بيروت ) ھ538ت(أساس الب8غة ، جار _ الزمخشري  �

 العالي التعليم وزارة ، اSَوسي إسماعيل قيس الدكتور ، والب8غيين النحويين عند الطلب أساليب �

 . م1988 بغداد ، الحكمة بيت ،

 محمد علي والشيخ الموجود عبد حمد عادل الشيخ تحقيق ،) ھ852ت( حجر Jبن ، اUصابة �

 .ھ 1415 بيروت ، العلمية الكتب دار ، اSولى الطبعة ، معوض

 .م  1937إبراھيم أنيس ، مطبعة اSنجلو المصرية ، طبعة . اللغوية ، داSصوات  �

، مؤسسة النشر اUس8مي التابعة لجماعة ) ھ1388ت(للشيخ محمد رضا المظفر أصول الفقه ،  �

 . )النشر لتاريخ ذكر دون من( ،المدرسين بقم المقدسة 

 الحسين عبد. د تحقيق ، )ھ316ت(البغدادي النحوي الّسراج بن بكر وأب ، النحو في اSصول �

 . م1988 بيروت ، الرسالة مؤسسة ، 3 ط ، الفتلي

 .م1995-ھ 1415، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ) ھ1393ت(أضواء البيان للشنقيطي  �

اUعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، دراسة نظرية تطبيقية التوظيف الب8غي لصيغة الكلمة ،  �

أحمد يوسف ھنداوي ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ، صيدا  الدكتور عبد الحميد

 .م  2002 – 1423

زھير غازي زاھد ، . ، تحقيق د) ھ338ت(النحاسحمد بن محمد أعراب القرآن ، Sبي جعفر إ �

 .م  1980مطبعة العاني ببغداد 
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 1980بيروت ، لبنان  ، دار العلم للم8يين ، 5، ط ) ھ1410ت(اSع8م ، لخير الدين الزركلي �

 .م 

 ، اSولى الطبعة ، الك8بي شاكر أحمد الدكتور ترجمة ، ستيج فير كيس ، اللغوي الفكر أع8م �

 . م2007 بيروت ، المتحدة الجديدة الكتب دار

 -أعيان الشيعة السيد محسن اSمين  تحقيق وتخريج حسن اSمين دار التعارف للمطبوعات   �

 . لبنان –بيروت 

 أحمد تحقيق ، )ھ911ت(السيوطي الرحمن عبد الدين ج8ل ، النحو أصول علم في اJقتراح �

 . م1976 ، بالقاھرة السعادة مطبعة ، 1ط ، قاسم محمد

أمالي السيد المرتضى ، تصحيح وتعليق محمد بدر الدين النعساني الحلبي ، الطبعة اSولى ،  �

 .م  1907 -ھ 1325ي ، منشورات مكتبة آية _ العظمى المرعشي النجف

 دار الكتب العلمية  ،  الطبعة اSولى،  )ھ616ت( أبو البقاء العكبري،  إم8ء ما من به الرحمن �

 . م 1979 - ھ 1399،  لبنان ، بيروت ، 

، شركة مكتبة ومطبعة ) ھ683ت(اUنصاف فيما تناوله الكشاف ، ابن منير اJسكندري  �

 - ھ  1385ومحمد ومحمود الحلبي وشركاھم ، مصر  الخانجي الحلبي وأوJده بمصر ، عباس

 .م  1966

أحمد مختار عمر ، الطبعة .البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر ، د �

 .م 2003الثامنة ، عالم الكتب ، القاھرة 

 تحقيق,  )ھ794ت( الزركشي _ عبد بن محمد الدين بدر لzمام , القرآن علوم في البرھان �

 وشركاؤه الحلبي البابي عيسى ، العربية الكتب إحياء دار ، 1ط ، إبراھيم الفضل أبو محمد

 . م1957 - ھ 1376 مصر

 1،  ط  )ھ911ت(السيوطي الرحمن عبد الدين ج8لبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ل �

 .ھ  1326، مطبعة السعادة ، بجوار محافظة مصر ، 
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التعبير القرآني ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار الشؤون الثقافية العامة ب8غة الكلمة في  �

 .م 2000، منشورات دار الزھراء ، بغداد 

 . م1965 مصر ، ضيف شوقي للدكتور ، وتاريخ تطور الب8غة �

 محمد تحقيق،  )ھ817ت(الفيروزأبادي يعقوب بن محمد، ل واللغة النحو أئمة تراجم فى البلغة �

 .ھ 1407 الكويت ، اUس8مي التراث إحياء جمعية،  اSولى الطبعة،  المصري

، دار الشؤون الثقافية العامة  1البنى النحوية ، نعوم جومسكي ، ترجمة يوئيل يوسف عزيز ، ط �

 م1987، بغداد 

 )ھ1411ت(الخوئي القاسم أبو السيد العلمية الحوزة زعيم اSكبر لzمام القرآن تفسير في البيان �

 .ھ  1394-لبنان ، بيروت,  للمطبوعات اSعلمي مؤسسة,  3ط, 

بيدي � Eعلي ، تحقيق ) ھ1205ت(تاج العروس في من جواھر القاموس ، لمحمد مرتضى الز

 .م 1994-ھ1414دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  1ط،  شيري

عمر عبد الس8م تدمري ، الطبعة اSولى ، . د: ، تحقيق ) ھ748ت(تاريخ اUس8م ، للذھبي  �

 .م  1987 -ھ 1407بيروت  –دار الكتاب العربي ، لبنان 

 الجامعات في السامية اللغات مدرس) ذؤيب أبو( ولفنسون. أ تأليف ، السامية اللغات تاريخ �

 ).النشر لتاريخ ذكر دون من( لبنان – بيروت ، والتوزيع والنشر للطباعة القلم دار ، المصرية

، تحقيق أحمد حبيب قصير ) ھ460ت(التبيان ، Sبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي  �

 .ھ 1409، أوفسيت من الطبعة البيروتية  1العاملي ، ط 

 عبد_ أبي بن عبد_ الدين محب البقاء أبو،  )ھ616ت(العكبري ، القرآن إعراب في التبيان �

 الكتب إحياء البجاوى محمد علي:  العكبري تحقيق الحسين بن عبد_ البقاء أبي بن الحسين

  .، مصر  العربية

 الطبعة اSولى،  أحمد حبيب قصير العاملي: تحقيق وتصحيح  )ھ460ت(لشيخ الطوسيل تبيانال �

 .ھ 1409 ، الحوزة العلمية ، قم مكتب اUع8م اUس8مي 



 
 

�76 

، تحقيق الشيخ ) ھ748ت(الحفاظ ، للذھبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان تذكرة  �

 .م  1998 -ھ 1419، دار الكتب العلمية ، بيروت  1زكريا عميرات ، ط 

، الطبعة الرابعة ، دار الكتاب العربي ، ) ھ741ت(التسھيل لعلوم التنزيل ، الغرناطي الكلبي  �

 .م 1983 -ھ 1403لبنان 

 الصناعية التمدن مطبعة ، 1ط , النعسان سعيد بن محمد تحقيق , لوكيالم التصريف �

 .م1913 -ھ 1310بمصر

عبد _  يتحقيق أب) ھ399ت(بي عبد _ محمد بن عبد _ بن أبي زمنينS ، تفسير ابن زمنين �

، مصر مطبعة الفاروق الحديثة،  الطبعة اSولى،  محمد بن مصطفى الكنز ،حسين بن عكاشة 

 .م 2002 - ھ1423 ،القاھرة 

دار إحياء ، ) ھ951ت( العمادي مصطفى بن محمد بن محمد بي السعودS ، تفسير أبي السعود �

 ) .من دون ذكر لتاريخ النشر( بيروت –التراث العربي 

 الموجود عبد أحمد عادل الشيخ تحقيق ،) ھ745ت( اSندلسي حيان Sبي ، المحيط البحر تفسير �

 أحمد. ود ، النوفي المجيد عبد زكريا. د التحقيق في شارك ، معوض محمد علي والشيخ ،

 . م2001 -ھ 1422 بيروت – لبنان ، العلمية الكتب دار ، الجمل النجولي

 )ھ516، أو ھ 510ت( البغوي مسعود بن الحسين محمد يبS ،)معالم التنزيل( تفسير البغوي �

 ) .النشر لتاريخ ذكر دون من( المعرفةدار  -بيروت ،  خالد عبد الرحمن العك: تحقيق 

،  )ھ682ت( البيضاوي محمد بن عمر بن _ عبد الخير أبو الدين ناصر,  تفسير البيضاوي �

 ) .النشر لتاريخ ذكر دون من(،  بيروت ، دار الفكر

 بن محمد بن الرحمن عبد زيد يبS] القرآن تفسير في الحسان الجواھر[تفسير الثعالبي ،  �

، تحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو سنة ، الشيخ علي محمد معوض ) ھ875ت(الثعالبي مخلوف

والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة اSولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 

 .ھ 1418
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 نظير اSستاذ وتدقيق مراجعة ،) ھ427ت( الثعلبي عاشور بن محمد أبي لzمام ، الثعلبي تفسير �

.  م2002 -ھ 1422 لبنان – بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، اSولى الطبعة ، ساعديال

 ) أجزاء 7(

 الطبعة) ھ606ت( الرازيلzمام أبي بكر المعروف بالفخر ) مفاتيح الغيب( تفسير الرازي �

  .، مصر الثالثة

، بيروت ،  محمود مطرجي .د: تحقيق ، ) ھ383ت(أبو الليث السمرقندي،  تفسير السمرقندي �

 . دار الفكر

، تحقيق ياسر بن إبراھيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، الطبعة اSولى ) ھ489ت(تفسير السمعاني  �

 .م  1997 -ھ 1418، دار الوطن ، الرياض 

 دار ،) ھ671ت( القرطبي اSنصاري أحمد بن محمد ،) القرآن Sحكام الجامع( القرطبي تفسير �

  )جزًءا 12. ( م1985 -ھ 1405 لبنان – بيروت ، العربي التراث إحياء

، تحقيق عبد  )ھ546ت(تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية اSندلسي �

   .م  1993 - ھ 1423الس8م عبد الشافي محمد ، الطبعة اSولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان 

العلمية  منشورات جماعة المدرسين في الحوزة ،) ھ1412ت( تفسير الميزان السيد الطباطبائي �

  ).النشر لتاريخ ذكر دون من(قم المقدسة -

دار ،  اSولى الطبعة،  صفوان عدنان داودي: تحقيق ) ھ468ت( الواحدي،  تفسير الواحدي �

  .ھ 1415: بيروت سنة الطبع , دمشق ،  الدار الشامية, القلم 

 الطبعة،  تحقيق مؤسسة النشر اUس8مي) ھ548ت(الشيخ الطبرسي تفسير جوامع الجامع �

 .ھ 1421  ، مؤسسة النشر اUس8مي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، منشورات  اSولى

، تحقيق محمد عبد الرحمن عبد _ ، الطبعة ) ھ597ت(تفسير زاد المسير ، Jبن الجوزي  �

 .م  1987 -ھ 1407اSولى ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
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تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين ) ھ548ت( الشيخ الطبرسي تفسير مجمع البيان �

مؤسسة اSعلمي ، الطبعة اSولى ، السيد محسن اSمين العاملي : تقديم ،  اSخصائيين

 . م 1995 - ھ1415  ، لبنان –بيروت  -للمطبوعات 

 التابعة اUس8مي النشر مؤسسة, 2ط , معرفة ھادي دمحم تأليف , القرآن علوم في التمھيـد �

 .ھ 1425 المشّرفة بقم المدّرسين لجماعة

 ، عمان ، للنشر الضياء دار ، 1ط ، العزاوي إبراھيم سمير ، الكريم القرآن في اللغوي التنغيم �

 . م2000 -ھ 1421 اSردن

والنشر والتوزيع ، بيروت ، دار الفكر للطباعة  1، ط ) ھ 852ت(تھذيب التھذيب ، ابن حجر  �

 .، لبنان 

،  الدكتور بشار عواد معروف: تحقيق وضبط وتعليق ، ) ھ742ت( لمزي، ل تھذيب الكمال �

 . م 1985 - ھ1406 لبنان ،بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة 

 بعةالط غدة أبو الفتاح عبد تحقيق، الدمشقي  الجزائري طاھر،  اSثر أصول إلى النظر توجيه �

  . م1995 - ھـ1416 حلب – اUس8مية المطبوعات مكتبة،  اSولى

حمن من ك8م المنEان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي  � Eتحقيق ) ھ1376ت(تيسير الكريم الر ،

 .م 2000-ھ1421ابن عثيمين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 عمرو بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان عمرو أبو اJمام،  السبع القراءات فى التيسير �

 .م1984 -ھ 1404 - بيروت - العربي الكتاب دار،  الثانية الطبعة،  )ھ444ت(الداني

:  تحقيق ،) ھ354ت( البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمدالثقات ، Jبن حبان ،  �

 ، بيروت للطباعة والنشر والتوزيع ، الفكر دار،  اSولى الطبعة،  أحمد الدين شرف السيد

1395 - 1975 . 

 للطباعة الفكر دار ،) ھ310ت( الطبري جرير بن محمد ، القرآن تأويل عن البيان جامع �

 . م1995 -ھ1415 لبنان – بيروت ، والتوزيع والنشر

 -ھ 1372، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  1، ط ) ھ327ت(الجرح والتعديل ، للرازي  �

 . م  1952
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تأليفھا وأقسامھا ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، الطبعة اSولى ، دار الفكر الجملة العربية  �

 .ھ 1422 -م  2002للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 

َجنّي ، مكتبة الف8ح ، الكويت  . الجملة العربية نشأة وتطوًرا وإعراًبا ، د � Nفتحي عبد الفتاح الد

 . )النشر لتاريخ ذكر دون من(

ومعه شرح الشواھد للعيني ، دار  الصبان على شرح اSشموني على ألفية ابن مالكحاشية  �

 .م  2003 -ھ  1424الفكر ، بيروت ، لبنان 

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  )ھ531ت(الحاشية على الكشاف ، للشريف الجرجاني �

 . م1966 -ھ 1358وأوJده بمصر ، عباس ومحمد ومحمود الحلبي وشركاھم 

 اSفغاني سعيد:  تحقيق )ھ403ت( زرعة أبو زنجلة بن محمد بن الرحمن عبد،  القراءات حجة �

 . 1982 – 1402 بيروت - الرسالة مؤسسة الثانية الطبعة، 

 . ھ1355حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، للشريف الرضي ، مطبعة الغري بالنجف  �

 ، اليعقوب بديع أميل ، طريفي نبيل محمد تحقيق ، البغدادي عمر بن القادر لعبد ، اSدب خزانة �

 . م1998 بيروت ، العلمية الكتب دار ، اSولى الطبعة

، تحقيق محمد علي النجار ، عالم الكتب ،  )ھ392ت( الخصائص ، Sبي الفتح عثمان بن جني �

 . )النشر لتاريخ ذكر دون من(بيروت 

، قدم له واعتنى بنشره ) ھ923ت(منيخ8صة تھذيب تھذيب الكمال ، الخزرجي اSنصاري الي �

عبد الفتاح أبو غده ، الطبعة الرابعة ، مكتب المطبوعات اUس8مية بحلب ، دار البشائر 

 .ھ 1301 ، طبعة مصورة عن طبعة بوJق في القاھرةھ 1411اUس8مية 

 –روت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بي) ھ911ت(الُدرN المنثور ، لج8ل الدين السيوطي  �

 .لبنان 

 وزارة منشورات ، النعيمي سعيد حسام الدكتور ، جني ابن عند والصوتية اللھجية الدراسات �

 . م1980 العراقية الجمھورية ، للنشر الرشيد دار ، واUع8م الثقافة

 الدكتور , العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر - عطية ابن تفسير في النحوية الدراسات �

 . م2001- ھ1422لبنان،  بيروت , العربي التراث إحياء دار , المحيمد جاسم ياسين
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 القاھرة ، نصر مدينة ، العربية اOفاق دار ، سليمان _ فتح د .أ ، اللغة علم في دراسات �

 . م2008 -ھ 1429

 .م1980 القاھرة،  للطباعة غريب دار ، الحديثي خديجة. د ،  سيبويه كتاب في دراسات �

 اUع8م مكتب،  2 ط , الصغير حسين محمد الدكتور تأليف , القرآن تاريخ،  قرآنية دراسات �

 ھـ1413,  قم -العلمية الحوزة , اUس8مي

 القاھرة ،  الحديث دار ، عضيمة الخالق عبد محمد تأليف ، الكريم القرآن Sسلوب دراسات �

 ).النشر لتاريخ ذكر دون من(

 .م  1980دار النھضة العربية ، بيروت دروس في شرح اSلفية ، عبُده الراجحي ،  �

دJئل اUعجاز في علم المعاني ، اUمام عبد القاھر الجرجاني ، صحح أصله الشيخ محمد عبده  �

والشيخ محمد محمود ، وقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضا ، 

 .م  1961مكتبة القاھرة باSزھر 

 مكتبة ، النموذجية المطبعة ، حسين محمد. د شرح ، قيس بن ميمون الكبير اSعشى ديوان �

 . م1950 مصر ، بالجماھير اOداب

مكتبة القدسي لصاحبھا حسام الدين ، ) ھ694ت( احمد بن عبد _ الطبري،  خائر العقبىذ �

 ھ1356 القاھرة –القدسي 

 اSولى الطبعة ، اSصفھاني القيومي جواد تحقيق ،) ھ460ت( الطوسي للشيخ ، الطوسي رجال �

 .ھ 1415 المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة اUس8مي النشر مؤسسة ،

 الحسيني _ عبد بن محمود الدين شھاب المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح �

 .   م1987، بيروت  الفكر، دار  1 ، ط )ھ1270ت( لوسيOا

،  1، تحقيق حسن ھنداوي ، ط) ھ392ت(بن جني  سر صناعة اUعراب ، Sبي الفتح عثمان �

 .م  1985دار القلم ، دمشق 
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 مأمون تحقيق ، اSرناؤوط شعيب وتخريج شرح ،) ھ 748ت( للذھبي ، النب8ء أع8م سير �

 10( . م1993 -ھ 1413 لبنان – بيروت ، الرسالة مؤسسة ، التاسعة الطبعة ، الصاغرجي

 ) .أجزاء

 العقيلي عقيل بن _ عبد الدين بھاء القضاة لقاضي ، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح �

 ) .النشر لتاريخ ذكر دون من( أربيل - العراق ، الھداية مكتبة ، المصري الھمداني

، تصحيح وتعليق يوسف ) ھ686ت(الدين اJسترابادي  يّ شرح الرضي على الكافية ، رض �

 .م  1975 - ھ  1395حسن عمر ، مؤسسة الصادق ، طھران 

، حققه علي موسى ) ھ663ت(شرح ألفية ابن معطي ، عبد العزيز بن جمعة الموصلي  �

 .م 1985 -ھ 1405الشوملي ، مكتبة الخريجي ، الرياض 

 يعيش بن علي بن يعيش ابن الدين موفق الفوائد جامع الع8مة العالم للشيخ ، المفصل شرح �

 فھارسه ووضع راجعه ، أحمد سيد السيد أحمد وإخراج وضبط تحقيق ،) ھ643 ت( النحوي

 لتاريخ ذكر دون من( مصر – القاھرة ، التوفيقية المكتبة ، الغني عبد الجواد عبد إسماعيل

 ) .النشر

) ھ686ت( اJستراباذي الحسن بن محمد الدين رضي الشيخ تأليف ، الحاجب ابن شافية شرح �

 من 1093 عام ت اSدب خزانة صاحب البغدادي القادر عبد الجليل للعام شواھده شرح مع

 ، الزفزاف محمد ، الحسن نور محمد اSساتذة مبھمھما وشرح ، غريبھا وضبط حققھا ، الھجرة

 . م1975 -ھ  1315 لبنان – بيروت ، العلمية الكتب دار ، الحميد عبد الدين محيي محمد

دار العلم ،  الرابعةالطبعة ،  تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، ) ھ393ت( لجوھريالصحاح ، ل �

 . م 1987 - ھ1407 لبنان ،بيروت  ،للم8يين 

، تحقيق الدكتور عبد ) ھ322ت(الضعفاء الكبير ، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي  �

 .م1984 -ھ 1404لمية ، بيروت المعطي أمين قلعجي ، الطبعة اSولى ، دار الكتب الع

 إسحاق أبو منظور ابن المكرم الدين ج8ل بن محمد:  ھذبهُ ،  الفقھاء طبقات �

  -  بيروت،  العربي الرائد دار اSولى ،  الطبعة،  عباس إحسان، تحقيق  )ھ711ت(الشيرازي

 .م 1970 لبنان
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، دار صادر ،  1، تحقيق إحسان عباس ، ط) ھ168ت(الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد  �

 .م 1968بيروت 

وتطبيقھا في القرآن الكريم ، تأليف دكتور أحمد سليمان ظاھرة اUعراب في النحو العربي  �

 .م  1993ياقوت  ، دار المعرفة الجامعية ، إسكندرية 

، مطبعة جامعة  1ط جناح  أبو صاحب. د ، البصري الحسن قراءة في اللغوية الظواھر �

 . م1987 -ھ 1408البصرة 

ة � Eعد Sّي ، الطبعة ، تحقيق محمد رضا ) ھ460ت(، للشيخ الطوسي صول ا اSنصارّي القم[

 .ھ 1417اSولى ، قم 

 2000    - دكتور كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرةعلم اSصوات ،  �

 .م 

 بيروت ، القومي ، اUنماءبسام بركة ، مركز . ، د )أصوات اللغة العربية( علم اSصوات العام �

 ، لبنان 

مختار عمر ، الطبعة اSولى ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، أحمد .علم الدJلة ، د �

 .م  1982 –ھ1402الكويت 

 ، والتوزيع للنشر أسامة دار , مجاھد الكريم عبد , العربية اللغة فقه – العربي اللسان علم �

 . م 2005 اSردن – عمان , اSولى الطبعة

 من ( إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، دار) ھ855ت( العيني الدين بدرعمدة القاري ، ل �

 . )النشر لتاريخ ذكر دون

،    1برجستراسر ، ط . ، تحقبق ج  )ھ833ت(غاية النھاية في طبقات القراء ، Jبن الجزري �

 .م  1932 -ھ 1351مطبعة الخانجي بمصر ، 

ھ 1255(فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، للشوكاني محمد علي بن محمد �

 . )النشر لتاريخ ذكر دون من(،  طبعة عالم المعرفة ) ھ1250، أو



 
 

�8� 

مكتبة ،  الطبعة الثانية،  السيد أحمد الحسيني: تحقيق ، ) ھ573ت( القطب الراوندي فقه القرآن  �

 .ھ 1405المرعشي  آية _ العظمى النجفي

الفھرست ، Jبن النديم ، المطبعة الرحمانية بمصر ، نشر المكتبة التجارية الكبرى ، القاھرة  �

 .ھ 1348

 . م1962 ، حسين طه. د ، الجاھلي اSدب في �

، مكتبة اSنجلو المصرية ، القاھرة  بعة الرابعة طال،  إبراھيم أنيس .د، في اللھجات العربية  �

 .م 1973

 ، العدوي أحمد حسن سلطان حمدي الدكتور تأليف ، ودJلية صوتية دراسة الشاذة القراءات �

 . م2006 -ھ 1427 ، بطنطا للتراث الصحابة دار ، اSولى الطبعة

 الفكر دار ، اSولى الطبعة ، الصغير أحمد محمود الدكتور ، النحوي وتوجيھھا الشاذة القراءات �

 . م1999 - ھ 1419 بدمشق

 الخانجي مكتبة ، 3ط ، شاھين الصبور عبد. د ، الحديث اللغة علم ضوء في القرآنية القراءات �

 . م2007 -ھ 1427 بالقاھرة

قراءة أُبي[ بن كعب ، دراسة نحوية ولغوية ، تأليف الدكتورة خولة عبيد خلف الدليمّي ،  الطبعة  �

  .ھ 1428 -م 2007اSولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

 بمصر المعارف دار ، مكرم سالم العال عبد. د ، النحوية الدراسات في وأثره الكريم القرآن �

 . م1968

 –، أبو ظبي  1مھدي المخزومي ، المجمع الثقافي في أبو ظبي ، ط. قضايا نحوية ، د �

  .م  2002اUمارات العربية المتحدة 

أحمد خطاب العمر ، مطبعة :  ، تحقيق) ھ338ت(القطع واJئتناف ، Sبي جعفر النحاس  �

 .ھ 1398العاني ، بغداد 

 بيروت،  الكتب عالم،  اSولى الطبعة ،السعدي  جعفر بن علي القاسم بي، S اSفعال كتاب �

  .م  1983
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 البغدادي التميمي مجاھد بن العباس بن موسى بن أحمد أبو بكر،  القراءات في السبعة كتاب �

  .    ھ 1400 القاھرة،  المعارف دار،  الثانية الطبعة، ضيف  شوقي .د:  تحقيق ،) ھ243ت(

،  زكار سھيل الدكتور اJستاذ حققه،  )ھ230ت( خياط بن خليفة عمرو أبي عن الطبقات كتاب �

 م1993-ھ 1414 والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار

 مھدي .د:  تحقيق، )ھ175ت (الفراھيدي  أحمد بن الخليل الرحمن عبد بيS العين كتاب �

 )8:  اSجزاء عدد( . الھ8ل ومكتبة السامرائي دار إبراھيم.ود المخزومي

 الطبعة المبارك مازن:  حقيقالزجاجي ، ت إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو،  ال8مات كتاب �

 .م 1985 دمشق،   الفكر دار،  الثانية

 محمد الس8م عبد وشرح تحقيق ،) ھ180ت(قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبي ، سيبويه كتاب �

 . )الطبع لتاريخ ذكر دون من( ، بيروت ، الجيل دار ، 1ط ، ھارون

 ت( كتاب معاني القراءات ، تصنيف الشيخ اUمام الع8مة أبي محمد بن أحمد اSزھري  �

، حققه و علق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدي ، الطبعة اSولى ، منشورات محمد علي  )ھ370

 .م  1999 -ھ  1420بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

مكتبة  شركة،  )ھ538ت( الزمخشريجار _  ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اSقاويل �

، ر ، عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاھم ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوJده بمص

 . م 1966 -ھ 1385 مصر 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ، إبراھيم بن سبط العجمي أبو الوفا الحلبي  �

، تحقيق صبحي السامرائي ، الطبعة اSولى ، عالم الكتب ، مكتبة ) ھ841ت(الطرابلسي

 .م 1987 -ھ 1407النھضة العربية ، بيروت 

 اUفريقي منظور ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي الع8مة لzمام ، العرب لسان �

 .ھ 1405 إيران - قم ، الحوزة أدب نشر ، المصري

اللغات السامية ، ثيودور نولدكه ، ترجمه رمضان عبد التواب ، دار النھضة العربية ، القاھرة  �

 .م  1963
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من دون ذكر لمكان ( دواخلي ، محمد القصاص فندريس ، تعريب عبد الرحمن ال. اللغة ، ج �

 ) .النشر وتاريخه 

 -ھ 1421، عالم الكتب ، القاھرة  4اللغة بين المعيارية والوصفية ، الدكتور تمام حسان ، ط  �

 .م  2001

اللغة معناھا ومبناھا ، تأليف الدكتور تمام حسان ، الطبعة الثالثة ، عالم الكتب ، القاھرة  �

 .م 1998 -ھ 1418

 .اللغة وعلم النفس ، موفق الحمداني ، مطابع مديرية دار الكتب ، الموصل ، العراق  �

 .م 1957، تحقيق سعيد اSفغاني ، دمشق  يلمع اSدلة Jبن اSنبار �

 بمصر المعارف دار ، الراجحي عبُده الدكتور تأليف ، القرآنية القراءات في العربية اللھجات �

  . م1969

لھجة قبيلة تميم وأثرھا في الجزيرة في الجزيرة العربية ، غالب فاضل المطلبي ، الطبعة  �

 .ھ  1427 –م  2007اSولى ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، لبنان 

 الثقافية الشؤون دار ، 1ط ، العبيدي الرحمن عبد رشيد د.أ ، واللسانيات اللغة علم في مباحث �

  . م2002 بغداد ، العامة

المبني للمجھول في الدرس النحوي والتطبيق في القرآن الكريم ، دكتور محمود سليمان ياقوت  �

 ) .من دون ذكر لتاريخ النشر( ، الطبعة اSولى ، دار المعرفة الجامعية ، إسكندرية 

 .م  1966محاضرات في اللغة ، الدكتور عبد الرحمن أيوب ، ط بغداد  �

 جني بن عثمان الفتح أبي تأليف ، عنھا واUيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب �

 الفتاح عبد والدكتور النجار الحليم عبد والدكتور ناصف النجدي علي بتحقيق  ، )ھ392ت(

 . م2004 -ھ 1424 القاھرة ، السنة كتب إحياء لجنة ، شلبي إسماعيل

 الس8م عبد تحقيق ،) ھ546ت( اSندلسي عطية ابن ، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر �

.  م1993 -ھ 1413 بيروت – لبنان ، العلمية الكتب دار ، اSولى الطبعة ، محمد الشافي عبد

 )أجزاء 4(
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، عني بنشره ج برجستراسر ، ) ھ370(مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع ، Jبن خالويه  �

 .م  1934المطبعة الرحمانية ، مصر 

 مصطفى الدكتور,  المعاصرة اللغوية الدراسات ضوء على العربي الصرف دراسة إلى مدخل �

 . م1981- ھـ1401الكويت - الصفاة,  الف8ح مكتبة , اSولى الطبعة , النحاس

المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  ، الدكتور رمضان عبد التواب ، الطبعة الثالثة ،  �

 .م  1985 - ھ  1405مكتبة الخانجي بالقاھرة 

،  ) ھ354ت( البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد ، اSمصار علماء مشاھير �

 .م 1959 -  ، بيروت ،  العلمية الكتب دار،  ف8يشھمر. م : تحقيق

عبدالعلي المسئول ، الطبعة اSولى ، دار . مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به ، د �

 .م 2007 -ھ 1428اUسكندرية  –الس8م ، جمھورية مصر العربية ، القاھرة 

ائي صالح فاضل تأليف ، العربية في اSبنية معاني � Eولى الطبعة ، السامرSالكويت جامعة ، ا – 

 . م1981 – 1401 اOداب كلية

تحقيق أحمد ) الجزء اSول(،  )ھ207ت(معاني القرآن ، Sبي زكريا يحيى بن زياد الفراء �

الثاني (م ،  1980،  2يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، ط 

 .طبع عالم الكتب ، بيروت ) والثالث

،  ، بيروت ، عالم الكتب لجليل عبدة شلبيعبد ا: ، تحقيق معاني القرآن وإعرابه للزجاج �

 . م1988-ھ1408

معاني النحو ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر  �

 .م  2003 -ھ 1423والتوزيع ، عمان 

عمر  مختار أحمدكتور دال إعداد ،مع مقدمة في القراءات وأشھر القراء  القرآنية القراءات معجم �

 .م 1988-ھ1408مطبوعات جامعة الكويت ، ،  1ط ، مكرم سالم العال عبدوالدكتور 

) ومزيدة منقحة طبعة( الخامسة الطبعة ، الخوئي القاسم أبي للسيد ، الحديث رجال معجم �

  م1992 -ھ 1423
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 . م1982 ، لبنان مكتبة ، الخولي علي محمد. د ، النظري اللغة علم معجم  �

 الس8م عبد:  قيحق، ت)ھ395ت( زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو،  اللغة مقاييس معجم �

 .ھ 1404 مكتبة اUع8م اUس8مي،  ھارون محمد

 قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد ، واSعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة �

 ، عباس مھدي صالح ، اSرناؤوط شعيب ، معروف عواد بشار تحقيق ، )ھ748ت(الذھبي

  .ھ 1404 بيروت الرسالة مؤسسة

، قدم له ووضع حواشيه  )ھ671ت(مغني اللبيب عن كتب اSعاريب ، ابن ھشام اSنصاري  �

أميل بديع يعقوب ، الطبعة اSولى ، منشورات . وفھارسه حسن حمد ، أشرف عليه وراجعه د

 .م  1998 -ھ 1418محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

، ) ھ502ت ( المفردات في غريب القرآن للراغب اSصفھاني أبي القاسم الحسين بن محمد �

 1997 - ھ 1422، دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت  2تحقيق صفوان عدنان داودي ، ط

 .م

ل � Eعراب صنعة في المفصUت( الزمخشري عمر بن محمود _ جار القاسم أبي تأليف ، ا 

 دار ، اSولى الطبعة ، يعقوب بديع أميل الدكتور وفھارسه ھوامشه ووضع له قدم ، )ھ538

 . م1999 -ھ 1420 العلمية الكتب

محمد عبد الخالق عضيمة :  ، تحقيق)  ھ285ت( المبرد أبو العباس محمد بن يزيد ، المقتضب �

 . )النشر لتاريخ ذكر دون من(، عالم الكتب ، بيروت ، 

، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري ، عبد _ ) ھ669ت(اUشبيلي المقرب ، ابن عصفور  �

 .م  1972، مطبعة العاني ، بغداد  1الجبوري ، ط

 ، الكويت جامعة مطبوعات ، اSولى الطبعة ، النحاس مصطفى د.أ تأليف ، اللغة قضايا من �

 . م1995 -ھ 1415 الكويت

 .م  1979الثقافة ، المغرب ، دار  1مناھج البحث في اللغة ، تمام حسان ، ط  �

، Sبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق ) شرح تصريف أبي عثمان المازني النحوي(المنصف  �

ھ 1373، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوJده بمصر  1إبراھيم مصطفى وعبد _ أمين ، ط 
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 .م  1954 -

ن ، الطبعة اSولى ، دار علي زوي. منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، د �

 .م  1986الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار المعرفة للطباعة ) ھ748ت(ميزان اJعتدال ، للذھبي  �

 .لبنان  –والنشر ، بيروت 

لبنان  –، دار الرائد العربي ، بيروت  2مھدي المخزومي ، ط. النحو العربي نقد وتوجيه ، د �

 .م  1986 -ھ 1406

لبنان  –نحو القراء الكوفيين ، خديجة أحمد مفتي ، الطبعة اSولى ، دار الندوة الجديدة ، بيروت  �

 .م 1985 -ھ 1406

 -ھ 1394نحو القرآن ، أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد  �

 .م  1974

،  1محمد حماسة عبد اللطيف ، ط. Jلي ، دالنحو والدJلة مدخل لدراسة المعنى النحوي الد �

 . م 1983

 علي ومراجعته تصحيحه على أشرف ،)ھ833ت( الجزري Jبن ، العشر القراءات في النشر �

 دون من( لبنان بيروت ، العلمية الكتب دار ، المصرية المقارئ عموم شيخ الضبع محمد بن

 . )النشر لتاريخ ذكر

 والتوزيع للنشر صفاء دار ، 1ط ، ناصح حسين كريم. د ، النحوية الدراسات في المعنى نظرية �

 . م2006 -ھ 1427 عمان ،

ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية ، لج8ل الدين عبد الرحمن السيوطي ، عني  �

 .ھ 1327، مطبعة السعادة بمصر  1بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني ، ط 

 ، التراث إحياء دار ، مصطفى وتركي اSرناؤوط أحمد تحقيق ، للصفدي ، بالوفيات الوافي �

 . م2000 - ھ 1420 بيروت

 الطبعة ، الشيرازي الرباني الرحيم عبد الشيخ  وتصحيح تحقيق ، العاملي للحر ، الشيعة وسائل �
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 . م1983 -ھ 1403 لبنان ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، الخامسة

 .، تحقيق إحسان عباس ، لبنان ، دار الثقافة ) ھ681ت(خلكان وفيات اSعيان ، Jبن  �

 .م  2006عبد الكريم النيرباني ، دمشق . الوقف في العربية على ضوء اللسانيات ، د �

  : الجامعية الرسائل

 عبد حاتم لطيف ،) دكتوراه رسالة( ، سيبويه عند النحوي التوجيه في النحوية القرائن أثر �

 . م2003 بغداد ، المستنصرية الجامعة ، اOداب كلية ،  الزاملي الصاحب

 بغداد جامعة ، التربية كلية ، عزيز كاكل كوليزار ،) دكتوراه رسالة( ، العربية اللغة في القرينة �

  . م2002ھ 1422

  : والدوريات البحوث

  

 1، ج 18التحول الداخلي في الصيغ الصرفية ، مصطفى النحاس ، مجلة اللسان العربي ، مج  �

 .م  1980، الدار البيضاء 

 ، الجنابي نصيف محمد.  د  ، قراءته وأصول واOفاق العراق مقرئ النEجود أبي بن عاصم �

 . م1992:  المورد

د �  التاسع المجلد ، المورد مجلة ، غالب ناصر علي للدكتور بحث ، القرآنية والقراءات المبر[

 .ھ 1421 - م2001 ، الرابع العدد ، والعشرون

 السنة ، 59 العدد ، Jھاي ، الملكية المكتبة ، الموسم مجلة في منشور بحث ، والقراءات النحاة �

 . م2006ھ 1427 ، 17
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Grammatical Justification of the Irregular Quraanic Recitation in Ibn- Jenny's Book (Almuhtasib) 

Ghanim Kamel Saud Al Hassnawi 

Summary 

         To compose a literary work in any language and its grammar is 

something has special importance and special influence on the life of 

societies , and especially in Arabic language ; because it is considered a 

sacred language by its users ; because its the language used in their holly 

book - Alquraán - . 

        Quraánic recitations represent the ways in which the holly Quraán is 

recited . Many books and writings are composed to deal with this topic , 
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but the first one who tries to justify the irregular recitations is Abu 

Alfateh  Uthman bin Jenny (died in 392h.) . 

         In his Last years , Ibn Jenny composes a book in titled (Almuhtasab 

in the interpretation of the irregular Quraánic recitations)  . Him aim is to 

justify these recitations which are considered irregular by the people at 

that time . 

        Ibn Jenny's book is considered very important ; because of many 

reasons , among them are : 

      The importance of the topic and the negotiations aroused on that book 

besides the scientific importance of the author . The  other reason is 

represented in the stylistics in that book . 

         Because of what is mentioned , the researcher chooses this book to 

be the subject of his dissertation . 

         The research covers three directions  , the phonological direction , 

the morphological direction and the syntactic direction . 

        In accordance with such directions , the research contains for 

chapters with an introduction and prologue sheds light on the Quraánic 

recitations and their importance and Ibn Jenny's openions about the 

irregular recitations . 

        The first chapter investigates the methodology which Ibn Jenny 

follows in the grammatical justification for such irregular recitations . 

        The second chapter deals with the phonological direction that Ibn Jenny follows 

to discover the secrets of grammatical structure to these recitations . He investigates 

the effect of phonological aspects on the grammatical justification to discriminate , 

after that , between the phonological aspects  which Ibn Jenny considers the base for 

his grammatical justification . He based on the relationship between the origin 
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supposed for the vowels and the real implementation of these vowels to analyze the 

symbols of the grammatical structure . 

        The researcher in this chapter gives due attention to such phenomena  as 'silence' 

and 'pause' in structural analyzing and meaning , by defining each term and shows 

how Ibn Jenny uses such phenomena in his grammatical justification . The researcher 

ends this chapter by section on intonation and how Ibn Jenny uses intonation in his 

grammatical justification . 

        The third chapter intitled the morphological direction in the grammatical 

justification . In this chapter , The researcher sheds light on Ibn Jenny's awarance of 

the relationship between morphology and syntax and the internal changing of the 

words and its effects in the grammatical justification .then the researcher investigates 

the active and passive voice which is considered as morphological matter that has a 

syntactic effect which Ibn Jenny manipulates in his grammatical justification for the 

irregular Quraánic recitations . this chapter deals with phenomena each as 'delition' 

joining one word to another by a conjunction with accordance with the examples of 

the recitations found in Almuhtasab book . 

                The fourth chapter deals with a number of the most important syntactic 

issues , i . e . those that do not have adirect relevance with either the phonological or 

the syntactic side . 

        In all what is mentioned , The researcher consolidates the opinions and compares 

between them and analyzes and discussed those that need analyzing .  The researcher 

adopts a descriptive and analytic techniques . 

        The researcher ends his research with a conclusion mentioning in the most 

important results he obtain . Among them are : 

1. The need for a new look to grammar based on its relevance with actual use of 

the language . This look most be based on what is understood from the text 

and must not follow what most of the traditional researches do by following 

what old grammarians use in dealing with such topics . 

2.  The researcher agrees with the opinion that there is a difference between 

Quraán and the recitation of  Quraánic verse . So Quraán is something fixed 

and divine while Quraánic recitation are not . 
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3. There is a controversy in his opinion concerning the way reciters recite Quraán 

. Sometimes he criticizes this and in other places of his book , Almuhtasab , he 

applauses such recitations . 

4. Although Ibn Jenny approves the irregular recitations but he prefers the known 

recitation when he makes a comparison between the two , and the approve for 

that is the number of the preferred known recitation is greater than the number 

of the irregular ones in his book . 

5. One of Ibn Jenny's opinions , which the researcher finds very accurate , is his 

differentiation between the structure of the two infinitives (FASL) , and 

(FISAL) in his justification for the recitation 
(( 
wa fasluhu fi áamain

))
 (the 

weaning of the baby after two years) . He says: 
((
 the infinitive (FASL) is more 

restricted to the nursing a child  
))
 . 

6. Clarity in Ibn Jenny's  justification is not something always fixed . In one 

place he sees that omitting the described noun and putting the adjective in his 

place is something not preferable . In other places he sees that the described 

noun must be omitted . 

7. The researcher found that using the pause justify some of the recitations in his 

book "Almuhtasab" is something belong to the phonological  justification 

which he adopts in his book . 
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